
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

ENFERMEIRO - SAMU 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 

 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 

 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do atendimento 

básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 

quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 

senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os profissionais 

que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 

até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 

02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância da 

função emotiva ou expressiva. 

(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 

cidades e países. 

(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 

Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados sujeitos 

que possuem uma posição ideológica definida. 

 

03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem ideia 

do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 

 

(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 

(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  

(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 

(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos estrangeiros.  

(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, à 

primeira pessoa do plural. 

 

04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 

por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 

 

(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 

(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 

(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 

(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 

(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 

05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 

pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 

(A) explicação; adição; finalidade. 

(B) adição; contraste; explicação. 

(C) comparação; contraste; causa. 

(D) contraste; contraste; causa. 

(E) contraste; contraste; explicação. 

 

06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho seguinte, 

está em desacordo com o uso culto da língua.  

 

“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 

(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 

(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 

(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 

(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 

(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 
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07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre a 

forma verbal em destaque: 

 

(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo. 

(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo. 

(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

(D) Constitui uma forma nominal do verbo. 

(E) Trata-se de um verbo no gerúndio. 

 

08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das coisas 

que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. Assinale a 

opção CORRETA quanto ao uso da crase. 

 

(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 

(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 

(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 

(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 

(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 

 

09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 

 

(A) Conativa. 

(B) Emotiva. 

(C) Metalinguística. 

(D) Referencial. 

(E) Fática. 

 

10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 

 

(A) tempo. 

(B) modo. 

(C) negação. 

(D) dúvida. 

(E) lugar. 

 

 
 
 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades: 

 

(A) Atenção integral de saúde 

(B) Atenção básica de saúde 

(C) Atenção integralizada de saúde 

(D) Atenção primitiva de saúde 

(E) Atenção à saúde da família 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente instituído 

e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recurso no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 

(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. 

(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. 

(C) A estratégia Saúde da Família. 

LEGISLAÇÃO DO SUS 



Prefeitura Municipal de Timon (SEMS) - Concurso Público – Edital 01/2014 – Cargo: Enfermeiro - SAMU 

5 | P á g i n a  

 

(D) Pacto de Gestão. 

(E) Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 

 

13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

 

(A) Conselho Deliberativo de Saúde 

(B) Comissão Colegiada de Saúde 

(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

(D) Conselho de Saúde 

(E) Comissão de Diretos Humanos 

 

14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 

saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 

(A) Estratégia Saúde da Família 

(B) Pacto pela Saúde  

(C) Política Nacional de Medicamento  

(D) Programa de Agente Comunitário de Saúde  

(E) Política Nacional de Atenção Básica 

 

15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele é 

composto por: 

 

(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 

(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 

(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 

(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 

(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 

16. Tem por objetivos observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, articulando-se em 

um conjunto de ações destinadas ao controle determinante dos riscos e danos à saúde da população que habita 

nos territórios, garantindo integralidade da atenção à saúde individual e coletiva:  

 

(A) Atuação Primária de Saúde 

(B) Vigilância em Saúde 

(C) Rede de Saúde 

(D) Diretrizes do Controle de Doenças 

(E) Educação para Saúde 

 

17. Para o Ministério da Saúde, é uma estratégia que visa atender ao indivíduo e à família de forma integral e 

contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo geral é contribuir 

para reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do SUS: 

 

(A) Programa de Atenção Básica 

(B) Programa Saúde Unificada 

(C) Programa de Saúde Pública 

(D) Sistema Unificado de Saúde 

(E) Estratégia da Saúde da Família  
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18. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistencial individual e coletiva, preservação 

da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e utilização pelo o usuário e participação da comunidade constituem:  

 

(A) ações de saúde que complementam o Sistema Único e Descentralizado da Saúde. 

(B) os princípios da rede de atenção à saúde. 

(C) as diretrizes do Estado para a saúde da população. 

(D) os princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde. 

(E) os princípios que integram a gestão do Sistema Único de Saúde. 

 

19. Regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executando isoladamente ou conjuntamente 

em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, bem como 

dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providencias: 

 

(A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

(B) Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990. 

(C) Lei nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. 

(D) Lei nº 8.142, de 29 de setembro de 1990. 

(E) Lei nº 8.090, de 11 de setembro de 1990. 

 

20. É uma prática social, é um processo sistemático e contínuo, com conteúdo ético, técnico, político e pedagógico 

que contribui para formação da consciência crítica das pessoas, visando à participação da população e à 

qualidade de vida, como um sujeito ativo e transformador da realidade: 

 

(A) Educação popular em saúde. 

(B) Instrumento de gestão em saúde. 

(C) Educação em saúde. 

(D) Determinação social de saúde. 

(E) Educação, cidadania e saúde integral. 

 
 
 
 

 

21. Na realidade brasileira, as queimaduras representam um problema de saúde pública com grande magnitude, 

seja pela complexidade assistencial, seja pelos custos diretos e indiretos envolvidos no atendimento ao paciente 

queimado. Segundo Geycer (2013), nos últimos cinco anos, as internações pela causa cresceram 79,5%. 

Considerando essa problemática, em 2012, o Ministério da Saúde publicou a “Cartilha para tratamento de 

emergência das queimaduras”. Sobre o tratamento de queimaduras, na sala de emergência, assinale a opção 

CORRETA. 

 

(A) Com relação ao acesso venoso, deve-se priorizar acesso venoso central.  

(B) É indicado intubação orotraqueal quando a escala de coma Glasgow for menor do que 10. 

(C) Deve-se manter a cabeceira elevada (45°). 

(D) Deve-se instalar sonda vesical de demora para o controle da diurese nas queimaduras em área corporal 

superior a 20% em adultos e 10% em crianças. 

(E) Deve-se administrar oxigênio a 100% (máscara umidificada) e, na suspeita de intoxicação por monóxido de 

carbono, manter a oxigenação por cinco horas 

 

22. Segundo Alfaro-LeFevre (2014), sobre o processo de enfermagem, a opção que melhor expressa seus 

elementos conceituais é: 

 

(A) As etapas definidas são: conhecimento de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. 

(B) Organiza-se em torno da doença. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(C) Trata-se de um instrumento metodológico organizado, intencional e sistemático. Com base humanística, os 

ciclos são dinâmicos e baseados em evidência. 

(D) A metodologia assistencial possibilita ao profissional executar a prescrição com os membros da equipe. 

(E) As fases são nitidamente distintas; cada etapa deve ser precedida de confirmação diagnóstica. 

 

23. A definição da gravidade e do prognóstico de um paciente vítima de queimadura está relacionado a diversos 

fatores. Sobre as condições que classificam queimadura grave, julgue os itens a seguir: 

 

I. Extensão/profundidade maior do que 30% de Superfície Corporal Queimada (SCQ) em adultos; 

II. Idade menor do que 3 anos ou maior do que 65 anos; 

III. Politrauma e doenças prévias associadas; 

IV. Extensão/profundidade maior do que 20% de SCQ em crianças; 

V. Violência, maus-tratos, tentativa de autoextermínio (suicídio). 

 

Está(ão) CORRETA(AS): 

 

(A) II, III e V apenas. 

(B) II e III apenas. 

(C) V apenas. 

(D) I, II, III, IV e V. 

(E) II, III e IV apenas. 

 

24. F. C. S., 26 anos, refere desconforto respiratório após queda de um telhado com quatro metros de altura. 

Encaminhado ao serviço de emergência, foi diagnosticada fratura do quinto arco costal esquerdo e hemotórax, 

sendo necessária a colocação de um dreno de tórax devido ao grande volume de líquido apresentado ao Raio x. 

Assinale a opção que apresenta cuidado de enfermagem INCORRETO. 

 

(A) Realizar exame físico completo com especial atenção para ausculta pulmonar a consistência e a quantidade 

da drenagem. 

(B) Encorajar o cliente a tossir e a respirar profundamente. 

(C) Dispor de material para colocação do dreno de tórax.  

(D) Desprezar o conteúdo do frasco de drenagem apenas uma vez ao dia. 

(E) Observar e registrar quantidade e aspecto da drenagem. 

 

25. A pressão cricoide é uma técnica para aplicar pressão à cartilagem cricoide da vítima, de forma a empurrar a 

traqueia posteriormente e comprimir o esôfago contra as vértebras cervicais. Sobre essa técnica, as novas 

diretrizes da American Heart Association (AHA), publicadas em 2010, afirmam que: 

 

I. A pressão cricoide deverá ser usada, rotineiramente, apenas em vítimas profundamente inconscientes; 

II. O uso rotineiro de pressão cricoide em parada cardiorrespiratória (PCR) não é recomendado; 

III. A pressão cricoide deverá ser realizada quando houver um terceiro socorrista, não envolvido em ventilações 

de resgate, considerando que é fácil treinar os socorristas de forma apropriada no uso da manobra. 

 

Está(ão) CORRETA(AS): 

 

(A) I apenas. 

(B) II e III apenas. 

(C) II apenas. 

(D) I e II apenas. 

(E) III apenas. 
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26. Sobre o uso do desfibrilador automático externo em crianças e bebês as diretrizes da American Heart 

Association (AHA), publicadas em 2010, está INCORRETA: 

 

(A) Na tentativa de desfibrilação em crianças de 1 a 8 anos de idade, o socorrista deve usar um sistema 

atenuador de carga pediátrico, se disponível. 

(B) Em bebês (com menos de 1 ano de idade), é preferível um desfibrilador manual. 

(C) Os dados sobre a carga eficaz mínima ou o limite superior para desfibrilação segura são limitados. 

(D) Uma carga de 2 a 4 J/kg pode ser usada para a energia de desfibrilação inicial. 

(E) Para os choques subsequentes, os níveis de energia devem ser de, no mínimo, 4 J/kg, podendo ser 

considerados níveis de energia mais altos, desde que não excedam 8 J/kg. 

 

27. Cuidados organizados pós-PCR é uma nova seção das Diretrizes da AHA 2010 para RCP e ACE. São 

considerados os principais objetivos iniciais e subsequentes dos cuidados pós-PCR: 

 

I. Identificar e tratar síndromes coronárias agudas e outras causas reversíveis; 

II. Controlar a temperatura para otimizar a recuperação neurológica; 

III. Otimizar a função cardiopulmonar, exclusivamente; 

IV. Prever, tratar e prevenir a disfunção múltipla de órgãos. 

 

Está(ão) INCORRETA(AS): 

 

(A) I apenas. 

(B) II e III apenas. 

(C) II e IV apenas. 

(D) I, II e IV apenas. 

(E) III apenas. 

 

28. A metodologia da assistência de enfermagem é um processo dinâmico, aberto e continuo, que deve proporcionar 

as evidências necessárias para embasar as ações, apontar e justificar a seleção de determinados problemas e 

direcionar as atividades. Com base nisso, assinale o item INCORRETO que se relaciona a essa temática.  

 

(A) É um instrumento flexível sustentado por ações, reações e em contínuas construções que envolvem o 

profissional enfermeiro e seus clientes. 

(B) É um método que se restringe ao registro das ações, fato que contribui para sua continuidade e visibilidade.  

(C) Florence Nightingale é precursora da cientificidade da Enfermagem, antes se enfatizavam valores 

relacionados ao amor e abnegação.  

(D) É uma atividade realizada por enfermeiros, centrada na relação dialógica entre pessoas, famílias, grupos 

sociais (atenção à saúde) de assistência individual de forma integral. 

(E) A formalização de conceitos e teorias, os quais passaram a ser encarados como o instrumental adequado 

para direcionar a enfermagem na busca de seus limites de atuação em relação a outros profissionais, forma 

o corpo específico e organizado de conhecimento necessário para prática profissional. 

 

29. No atendimento em situação de emergência, paciente deu entrada com quadro de dor epigástrica e região do 

pescoço, ao ECG exibe elevação do segmento ST em parede anterior com presença de ondas Q. Diante do 

diagnóstico médico, o enfermeiro realizou administração da prescrição. Pensando na segurança do paciente e, 

diante dos conhecimentos farmacológicos, pode-se afirmar corretamente com relação à betabloqueadores na 

cardiopatia isquêmica crônica que: 

 

(A) devem ser evitados nos pacientes com disfunção ventricular. 

(B) podem ser utilizado com segurança nos pacientes com distúrbio de condução átrio ventricular. 

(C) doentes portadores de asma não apresentam restrições ao seu uso. 

(D) a suspensão abrupta da droga em pacientes com uso crônico pode precipitar isquemia miocárdica. 

(E) os betabloqueadores podem ser utilizados com segurança nos pacientes com doença vascular periférica. 

 



Prefeitura Municipal de Timon (SEMS) - Concurso Público – Edital 01/2014 – Cargo: Enfermeiro - SAMU 

9 | P á g i n a  

 

 

30. A agitação psicomotora é um quadro de tensão, inquietação, hiperatividade manifestado por um estado 

psicomotor. Não há, necessariamente, um enfoque específico ou um objeto, sendo a agressividade um estado 

de violência, uma atitude secundária ao estado psíquico do cliente. Segundo Gouvêa et al. (2008), os quadros de 

heteroagressividade são responsáveis por, aproximadamente, 10% do total de atendimento nas emergências 

psiquiátricas. A opção que representa sinais de agitação como prévios a uma violência iminente é: 

 

(A) Embotamento afetivo, acatisia, logorreia e tensão muscular. 

(B) Flexibilidade cérea, anedonia, acatisia e logorreia. 

(C) Negativismo, acatisia, taquilalia e tensão muscular. 

(D) Impaciência, acatisia, logorreia e tensão muscular. 

(E) Anedonia, acatisia, bradilalia e tensão muscular. 

 

31. A crise em saúde mental é frequentemente identificada como urgência psiquiátrica e atribuída como uma das 

responsabilidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), compartilhada com a rede de atenção 

psicossocial. Sobre essas situações caracterizadas como emergência psiquiátricas, julgue os itens a seguir:  

 

I. A crise psicótica tem como principal característica o distúrbio da percepção da realidade, normalmente 

decorrente de quadros esquizofreniformes, esquizoafetivos, delirantes ou paranoides; 

II. Outra emergência psiquiátrica são os transtornos de ansiedade caracterizados por nervosismo, sensações 

corporais desagradáveis, como taquicardia, medo intenso, dor torácica, sudorese, tontura, calafrios e 

formigamentos. 

III. O transtorno de humor bipolar é compreendido como um distúrbio com alteração patológica do humor, 

caracterizado pela recorrência de episódios de depressão e mania. Essas alterações do humor são causas 

comuns de atendimento nos serviços de emergência e devem ser monitoradas, evitando-se reações 

violentas e perigosas para indivíduos e sociedade. 

 

Está(ão) CORRETA(AS): 

 

(A) I apenas. 

(B) II e III apenas. 

(C) II apenas. 

(D) I e II apenas. 

(E) I, II e III. 

 

32. Distúrbios eletrolíticos podem desenvolver-se pelos seguintes mecanismos: ingestão excessiva ou redução na 

eliminação de um eletrólito, ou redução diminuída ou eliminação excessiva do mesmo. Destaca-se que a causa 

mais comum de distúrbio eletrolítico é a insuficiência renal. Correlacione os distúrbios hidroeletrolíticos com 

achados clínicos e laboratoriais abaixo. 

 

1) Hipercalcemia 

2) Hipocalemia                        

3) Hiponatremia                      

4) Hipermagnesemia              

5) Hipocalcemia                      

(    ) Coma 

(    ) Tetania 

(    ) Hipertensão arterial 

(    ) Bradicardia 

(    ) Extrasistole ventricular 

 

A opção que representa a sequência CORRETA é: 

 

(A) 4-1-2-3-5 

(B) 3-5-4-1-2 

(C) 5-3-2-1-4 

(D) 3-5-1-4-2 

(E) 5-4-1-3-2 
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33. O diagnóstico é a segunda etapa do processo de enfermagem e pode ser considerado uma fonte de 

conhecimento científico para a profissão, tornando-se fundamental para o planejamento da assistência ao 

paciente. Esta etapa é válida quando representa realmente o problema inferido pelos enfermeiros. Quanto ao 

diagnóstico de enfermagem, além de identificar as necessidades do ser humano que requer atendimento, 

comporta mais uma dimensão que é:  

 

(A) identificar dados significativos, através de roteiro sistematizado.  

(B) definir, de forma global, a assistência que o paciente deve receber.  

(C) verificar e estimar a capacidade do ser humano em atender as suas necessidades humanas básicas. 

(D) identificar problemas reais e potenciais, reações humanas, risco à segurança do paciente, antecipar 

possíveis complicações e iniciar intervenção urgentes. 

(E) oferecer elementos necessários à identificação do problema real identificado na primeira etapa do processo, 

inexistindo necessidade de listar-se por ordem de prioridade. 

 

34. O choque hipovolêmico/choque hemorrágico é ocasionado por uma diminuição do fluxo sanguíneo 

proporcionando uma perfusão tecidual diminuída e lesão celular irreversível, que pode levar à falência do 

sistema circulatório. Esse agravo é a principal causa de morte de vítimas politraumatizadas e pode ser 

classificado em quatro classes dependendo da gravidade. Sobre essa classificação, associe a 2ª coluna de 

acordo com a 1ª. 
 

(1) Hemorragia classe 1 (    ) Representa uma perda de 15% a 30% do volume sanguíneo. 

Verifica-se aumento da frequência respiratória, taquicardia e 

diminuição da pressão de pulso. O débito urinário apresenta 

discreta queda. 

(    ) A maioria dos pacientes não consegue compensar a perda de 

volume, por isso é evidente a hipotensão. Verifica-se, também, 

taquicardia (frequência cardíaca > 120 bpm), taquipneia, ansiedade 

ou confusão acentuados. 

(    ) Representa uma perda de mais de 40% do volume sanguíneo, o 

que equivale a mais de 2.000 mL. Além dos sinais clássicos de 

choque, verifica-se confusão grave ou letargia e queda acentuada 

da pressão arterial sistêmica, em geral, na faixa de 60 mmHg. 

(    ) Caracterizado por taquicardia mínima e não ocorrem alterações 

mensuráveis por meio da pressão arterial, pulso ou frequência 

respiratória. 

(2) Hemorragia classe 2 

(3) Hemorragia classe 3 

(4) Hemorragia classe 4 

 

 

A opção que representa a sequência CORRETA é. 
 

(A) 3-2-4-1. 

(B) 3-4-2-1. 

(C) 2-4-1-3. 

(D) 2-3-4-1. 

(E) 1-2-3-4. 

 

35. Segundo Ribeiro et al. (2014) a associação da parada cardiorrespiratória com desfechos clinicamente relevantes, 

no cenário das síndromes isquêmicas agudas com elevação do segmento ST, ainda não é consenso na 

literatura. Portanto, diante de um paciente de 56 anos admitido com dor torácica na sala de emergência e sem 

elevação do segmento ST no eletrocardiograma (ECG), com resultado da Troponina T acima do valor normal 

(0,1ng/mg), a melhor conduta a ser tomada é: 
 

(A) Auxiliar o paciente na deambulação precoce para aumentar o nível de oxigenação cardíaca. 

(B) Tranquilizar o paciente sobre possível risco de problema cardíaco já que o ECG se mostra normal. 

(C) Evitar oxigenoterapia como forma de poupar efeito sobre o miocárdio. 

(D) Realizar cateterismo vesical como forma de controlar o débito urinário e o balanço hídrico, já que o paciente 

irá necessitar de tratamento com manitol. 
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(E) Providenciar monitorização, oxigenoterapia, comunicar à equipe, tranquilizar e reavaliar constantemente o 

paciente já que apresenta possível quadro de infarto como diagnóstico médico. 

 

36. Segundo Franciozi et al. (2008), o trauma craniano é uma patologia dinâmica, tanto no seu aspecto temporal 

como na coexistência com vários tipos de lesões, e a lesão mais grave é a que geralmente será responsável 

pela sintomatologia mais evidente. As principais ações de enfermagem no cuidado imediato, no pronto socorro, 

ao paciente vítima de traumatismo cranioencefálico (TCE) devem contemplar, EXCETO: 
 

(A) Mensuração da PIC. 

(B) Manutenção da imobilização cervical. 

(C) Prevenção de lesão cerebral secundária. 

(D) Manutenção de via aérea pérvia e boa ventilação. 

(E) Verificação da função neurológica. 

 

37. O trabalho em uma unidade de urgência é dinâmico e complexo, assim, a equipe de saúde envolvida é que 

determina a competência funcional de resposta, de modo que o enfermeiro exerce papel fundamental nesse 

atendimento. Nesse contexto, a liderança é primordial, pois é, a partir dela, que se obtém a sincronia do trabalho 

em equipe, um atendimento de qualidade, diminuição dos erros, contribuindo para obtenção de melhores 

resultados para o paciente. Assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) A liderança é definida como a arte de influenciar pessoas a cumprir uma determinada tarefa e alcançar um 

objetivo em comum, utilizando-se das melhores estratégias, mantendo uma visão de futuro e sendo 

inovador. 

(B) A liderança é uma ferramenta dispensável no trabalho do enfermeiro de urgência e emergência, seja no 

exercício da arte de cuidar, como também no gerenciamento da equipe e de suas condições de trabalho. 

(C) No contexto clínico, a liderança é caracterizada pela influência constante da equipe para a melhoria do 

cuidado prestado ao paciente. 

(D) Um bom líder é capaz de criar empatia, construir confiança e ambientes de trabalho mais saudáveis que 

promovam a segurança do paciente e excelência no atendimento. 

(E) Ao líder cabe estimular a criatividade dos liderados, criar vínculos e promover discussões coletivas, permitir 

que participem dos processos decisórios e desenvolver o trabalho em equipe, de forma a alcançar o 

sucesso nos atendimentos prestados. 

 

38. A Fiocruz, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicaram, 

recentemente, os protocolos básicos de segurança do paciente, cujo objetivo é prevenir e reduzir a incidência de 

eventos adversos nos serviços de saúde públicos e privados. Assinale a opção que representa os seis 

protocolos que fazem parte do Programa Nacional de Segurança do Paciente. 

 

(A) Identificação do paciente; prevenção de úlcera por pressão; segurança no trabalho; cirurgia programada; 

prática de higiene das mãos em serviços de saúde; prevenção de quedas. 

(B) Identificação do paciente; prevenção de úlcera por pressão; segurança na prescrição, uso e administração 

de medicamentos; cirurgia segura; prática de higiene das mãos em serviços de saúde; prevenção de 

quedas. 

(C) Identificação do paciente; prevenção de úlcera por pressão; segurança na alimentação; cirurgia segura; 

prática de higiene das mãos em serviços de saúde; prevenção de quedas. 

(D) Identificação do paciente; prevenção de úlcera por pressão; segurança na prescrição, uso e administração 

de oxigênio; cirurgia segura; prática de higiene das mãos em serviços de saúde; prevenção de infecção de 

corrente sanguínea. 

(E) Identificação de fatores de risco para quedas; prevenção de úlcera por pressão; segurança na prescrição, 

uso e administração de medicamentos; cirurgia segura; prática de higiene das mãos em serviços de saúde; 

prevenção de infecção. 
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39. Apesar de ser encontrado em diversas situações clínicas, como depressão miocárdica devido à sepse ou 

pancreatite, ruptura ou trombose de prótese valvar secundária a endocardite, miocardites, rejeição após 

transplante cardíaco, arritmias ventriculares ou supraventriculares que produzam situação de baixo débito, a 

principal etiologia desta situação é a perda de músculo cardíaco pelo Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Em 

relação ao cuidado de enfermagem na administração e monitoramento da terapia com diurético em pacientes 

com choque cardiogênico, é INCORRETO:  

 

(A) Avaliar para situações de alterações do volume, como hipervolemia, cefaleia, escotomas e taquicardia.  

(B) Administrar potássio suplementar com diuréticos tiazídicos e de alça, conforme prescrição, para repor o 

potássio perdido.  

(C) Monitorar para reações adversas, como náuseas, vômitos, diarreia, fraqueza, cefaleia, fadiga, ansiedade ou 

agitação e disritmias cardíacas.  

(D) Monitorar quanto à intolerância à glicose em pacientes, com ou sem diabetes mellitus, que estejam 

recebendo diuréticos tiazídicos. 

(E) Manter paciente em monitorização cardíaca contínua. 

 

40. Os acidentes de trânsito são responsáveis por relevante parcela das lesões torácicas, sendo estes diretamente 

responsáveis pela morte das vítimas em sensivelmente 25% desses acidentes. Esta elevada mortalidade deve-

se ao fato de o tórax conter o coração e os pulmões, órgãos considerados vitais. São consideradas lesões 

torácicas com risco de vida imediato: 

 

I. Pneumotórax hipertensivo; 

II. Hemotórax maciço; 

III. Tórax instável; 

IV. Tamponamento cardíaco. 

 

Está(ão) CORRETA(S) 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

41. As Diretrizes da AHA 2010 para RCP e ACE foram atualizadas para que refletissem também os novos dados 

sobre desfibrilação e cardioversão em distúrbios do ritmo cardíaco e o uso de estimulação em bradicardia. 

Assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) A colocação das pás do DEA/DAE no tórax desnudo da vítima, em qualquer uma das quatro posições da pá 

(anterolateral, anteroposterior, infraescapular anteroesquerda e infraescapular anterodireita) é aceitável para 

a desfibrilação. 

(B) As posições anteroposterior e anterolateral são, geralmente, aceitas em pacientes com marca-

passos/pacemakers e desfibriladores implantados. 

(C) A carga de energia monofásica inicial recomendada para a cardioversão de fibrilação atrial/auricular é de 

180 a 200 J. 

(D) A cardioversão do flutter atrial/auricular e outros ritmos supraventriculares em adultos, geralmente, 

requerem menos energia; uma energia inicial de 50 a 100 J, com um dispositivo monofásico ou bifásico, 

muitas vezes basta. 

(E) A taquicardia ventricular monomórfica estável adulta responde bem a choques de cardioversão 

(sincronizada) com forma de onda monofásica ou bifásica com energias iniciais de 100 J. 
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42. O papel do enfermeiro na unidade de emergência consiste em obter a história do paciente, fazer exame físico, 

executar tratamento, aconselhando e ensinando a manutenção da saúde e orientando os pacientes para uma 

continuidade do tratamento e medidas vitais. Sobre a conduta a paciente politraumatizado, todas as afirmações a 

seguir são verdadeiras, EXCETO: 

 

(A) A via aérea definitiva implica um tubo orotraqueal com balão insuflado, devidamente fixado, conectado a um 

sistema de ventilação assistida.  

(B) O primeiro atendimento consiste sempre em avaliar a via aérea e sua permeabilidade e estabilidade da 

coluna cervical.  

(C) As prioridades do paciente pediátrico são as mesmas do adulto.  

(D) Deve-se pressupor a existência de lesão da coluna cervical em qualquer paciente com trauma 

multissistêmico, especialmente se há alteração no estado de consciência ou traumatismo fechado acima da 

clavícula.  

(E) O manejo do paciente consiste em uma revisão primária rápida, reanimação e restauração de suas funções 

vitais, seguida por uma revisão secundária mais detalhada e completa para chegar ao início do tratamento 

definitivo.   

 

43. A humanização como uma política transversal supõe necessariamente ultrapassar as fronteiras, muitas vezes, 

rígidas, dos diferentes saberes/poderes que se ocupam da produção da saúde. Acredita-se que a humanização 

deva caminhar, cada vez mais, para constituir-se como uma vertente orgânica do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Sobre seus valores humanitários e adoção de novas estratégias, associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

 

1.  Acolhimento 

2.  Vínculo/responsabilização 

3.  Autonomização 

4.  Reorganização dos 

processos de trabalho 

(    ) Baseia-se no estabelecimento de referências dos usuários a 

uma dada equipe de trabalhadores e na responsabilização 

destes para com aqueles, no que diz respeito à produção de 

cuidados. 

(    ) Possibilidade de universalizar o acesso, abrindo as portas da 

Unidade a todos os usuários que dela necessitarem, utilizando a 

escuta qualificada no atendimento, visando à resolução dos 

seus problemas com respostas positivas e encaminhamentos 

adequados. 

(    ) Revisão e inauguração de novas práticas profissionais 

ancoradas no diálogo e na equipe multiprofissional a partir de 

seus microespaços de trabalho e poder. 

(    ) Caracteriza-se como a estratégia de alcance de resultados 

esperados da produção do cuidado, através de ganhos de 

autonomia do usuário para “viver a vida”. 

 

A opção que representa a sequência CORRETA é: 

 

(A) 2-1-4-3. 

(B) 3-2-1-4.  

(C) 1-3-2-4. 

(D) 4-1-3-2. 

(E) 2-3-1-4. 

 

44. M. S. S., mulher, 65 anos, dona de casa, viúva, hipertensa e diabética, foi admitida em serviço de emergência 

com as seguintes características: abria os olhos somente em resposta a um chamado, emitia sons 

incompreensíveis, mas permanecia capaz de localizar os estímulos dolorosos. Essas características avaliadas 

(abertura ocular, resposta verbal e motora) fazem parte da avaliação neurológica proposta pela Escala de Coma 

de Glasgow. Com base nas características descritas, é possível afirmar que:  

 

(A) inexiste lesão neurológica. 

(B) há lesão mínima. 
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(C) há lesão moderada. 

(D) há lesão grave. 

(E) há lesão gravíssima. 

 

45. Os traumatismos cranioencefálicos (TCE) ocorrem quando uma força externa causa um ferimento traumático no 

cérebro. O TCE pode ser classificado com base na severidade, mecanismo ou outras características (como, por 

exemplo, ocorrência em um local específico ou em uma área ampla). Essa problemática é uma das principais 

causas de morte e de invalidez no mundo, especialmente em crianças e jovens adultos. Destaca-se que, após a 

ocorrência de TCE, é comum o controle da pressão intracraniana considerando o risco de desenvolver 

Hipertensão Intracraniana. Assinale a opção que apresenta as consequências da Hipertensão Intracraniana: 

 

(A) Cefaleias, letargia, náuseas, aumento da capacidade olfativa e afasia. 

(B) Cefaleias, letargia, hematêmese, aumento da capacidade olfativa e afasia. 

(C) Náuseas, hematêmese, otimização da capacidade visual e afasia. 

(D) Cefaleias, letargia, náuseas, diminuição da capacidade olfativa e afasia. 

(E) Letargia, hematêmese, aumento da capacidade olfativa e inquietação sem causa aparente. 

 

 

46. Os transtornos por uso de substâncias são prevalentes em unidades de emergência. Aproximadamente 374 mil 

pacientes maiores de 12 anos procuraram, por este motivo, setores de emergência nos Estados Unidos da 

América (EUA). No Brasil, 6% da população apresentam transtornos por uso de substâncias considerados 

graves. Sobre o uso de substâncias, julgue os itens a seguir: 

 

I. O álcool está associado a homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, queimaduras fatais, afogamentos e 

quedas fatais; 

II. O álcool também está relacionado a uma variedade de doenças que pode incluir hipertensão, acidente 

vascular cerebral (AVC), diabetes, doenças do fígado e do estômago e câncer de mama e de esôfago; 

III. O uso de cocaína/crack está relacionado a problemas respiratórios, exclusivamente; 

IV. O ecstasy além dos problemas cardiovasculares e de hipertermia, também está associado a casos de 

hiponatremia e rabdomiólise. 

 

Está(ão) CORRETA(AS): 

 

(A) I e II apenas. 

(B) II e IV apenas. 

(C) II apenas. 

(D) I, II e III apenas. 

(E) I, II e IV apenas. 

 

47. Durante muito tempo, o óbito materno foi considerado um fato natural e inerente à condição feminina. No 

entanto, cerca de 98% desses óbitos seriam evitáveis caso fossem asseguradas condições dignas de vida e de 

saúde à população. Para evitar a morte de muitas dessas mulheres, é fundamental o pronto e adequado 

atendimento às emergências obstétricas. Nas emergências obstétricas, as medicações fazem parte do material 

que deve estar disponível em todos os partos. Assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) A solução salina a 7,5% (2.400 mOsm/l) produz efeitos rápidos, o que pode ser útil na emergência 

hemorrágica. 

(B) A adrenalina é um estimulante cardíaco, capaz de aumentar a frequência e a força de contração do 

coração. Pode ser administrada por via endovenosa ou traqueal uma única vez durante o procedimento de 

reanimação. 

(C) Sangue, soro fisiológico e ringer lactato são expansores de volume utilizados em caso hipovolemia, 

resultando em aumento do volume circulante, aspecto relevante para a boa perfusão tecidual. 

(D) O bicarbonato de sódio é utilizado em casos de reanimação para corrigir a acidose metabólica. Sua 

administração deve ser lenta. 
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(E) A administração de soluções coloides, como a albumina, possuem uma resposta hemodinâmica melhor que 

os cristaloides. 

 

48. O processamento de artigos ocupa um lugar importante nos serviços de saúde, estando relacionado com a 

qualidade do produto final e sua relação com potencial de infecção. Sobre a classificação dos artigos 

hospitalares, julgue os itens a seguir: 

 

I. Artigo não crítico são materiais com elevado potencial de risco de proceder infecção porque são 

introduzidos diretamente em tecidos estéreis; 

II. Artigo semicrítico é aquele que entra em contato com a pele não íntegra ou com a mucosa do paciente. 

Requer desinfecção de alto nível ou esterilização para seu uso;  

III. Artigo crítico é aquele utilizado em procedimentos de alto risco, que penetra tecidos ou órgãos. Requer 

esterilização para seu uso. 

 

Está(ão) CORRETA(AS): 

 

(A) I e II apenas. 

(B) II e III apenas. 

(C) II apenas. 

(D) III apenas. 

(E) I, II e III. 

 

49. A higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante no controle de infecções em serviços de 

saúde. Porém, a falta de adesão dos profissionais de saúde a esta prática é uma realidade que vem sendo 

constatada ao longo dos anos e tem sido objeto de estudos em diversas partes do mundo. Considerando-se o 

processo de antissepsia e o controle da flora encontrada na pele e mucosas, aponte a opção CORRETA. 

 

(A) Os antissépticos apenas inibem a reprodução microbiana, sendo alergênicas, destinados a aplicações em 

pele e mucosa. 

(B) Flora residente pode ser facilmente removida com o uso de água e sabão. No entanto, adquirem particular 

importância em ambientes hospitalares devido à facilidade de transmissão de um indivíduo a outro. 

(C) Flora residente é composta por elementos que estão frequentemente aderidos nos estratos mais profundos 

da camada córnea, formando colônias de microrganismos e não são considerados colonizantes. 

(D) Os antissépticos são substâncias providas de ação letal ou inibitória da reprodução microbiana, de baixa 

causticidade e hipoalergênicas, destinados a aplicações em pele e mucosa. 

(E) Flora transitória é composta por microrganismos que vivem e se multiplicam nas camadas mais profundas 

da pele, glândulas sebáceas, folículos pilosos, feridas ou trajetos fistulosos. 

 

50. S. A. M., 35 anos, sexo masculino, professor, hipertenso, nega etilismo e tabagismo, é admitido em um serviço 

de emergência com melena. Nega hematêmese e hematoquezia. A origem mais provável desse sangramento é: 

 

(A) Íleo.  

(B) Jejuno.  

(C) Duodeno. 

(D) Cólon ascendente.  

(E) Cólon descendente. 

 


