Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opçãocorreta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões de 1 a 5

37'561

Desenvolvendo habilidades latentes
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

Com o objetivo de atualizar as competências técnicas das
assistentes administrativas e secretárias da Mineração Rio do Norte
(MRN), foi promovido um treinamento de gestão estratégica com a
participação de todas as profissionais desse ramo na MRN, além das
assistentes administrativas da Fundação Vale do Trombetas e do
hospital, totalizando 21 pessoas.
O curso procurou mostrar o novo perfil da profissão, fazendo
com que as participantes entendessem o cenário atual em que elas
estão inseridas, as expectativas da empresa e as perspectivas para o
futuro. Uma consultora, Stefi Maerker, foi contratada para ministrar
o treinamento por meio do Institute for International Research do
Brasil. Na oportunidade, ela mostrou a importância dessas
profissionais para a conquista dos resultados positivos em qualquer
empresa. “Nós enfatizamos primeiro a mudança de visão da
profissão, mostramos que elas podem contribuir com conhecimentos
técnicos para tomar atitudes e gerenciar sua carreira de
desenvolvimento e crescimento”, disse a consultora.
Antes do curso, porém, a consultoria promoveu um encontro
com os gestores, que, por sua vez, reconhecem a importância de
suas secretárias e assistentes administrativas como parceiras em seu
trabalho. “A idéia não é dar receita de bolo, é repensar a carreira e
elas decidirão como vão obter o sucesso e o reconhecimento e como
melhorar a parceria com a chefia delas”, explica Stefi.
“Apesar do pouco tempo, porém intenso, que passamos
juntas, achei que o mais interessante foi a oportunidade que tivemos,
através das situações propostas, de nos conhecer melhor, de
conviver, de dividir opiniões, trocar experiências, de forma lúdica
e prazerosa, visto que isso quase não é possível devido às
obrigações do dia-a-dia. Esta aproximação foi fundamental para o
nosso crescimento, não só profissional, como pessoal também”,
avalia Patrícia Machado, secretária executiva da MRN.
Folha de Trombetas, n.º 171, ago./2005 (com adaptações).

Assinale a opção correta com relação à tipologia textual.
A O primeiro parágrafo é predominantemente descritivo,
apresentando os objetivos do assunto.
B O segundo parágrafo argumenta em favor da idéia de
que são necessários conhecimentos técnicos para tomar
atitudes e gerenciar empresas.
C O terceiro parágrafo disserta a respeito da importância
das secretárias e assistentes administrativas como
parceiras dos gestores em seu trabalho.
D Nos três primeiros parágrafos, a narrativa é dominante
e, no quarto, há um parecer acerca das atividades
narradas anteriormente.
37'561

Assinale a opção correta com relação às idéias do texto.
A A qualificação acerca de gestão estratégica, promovida
pela MRN, objetivou atualizar competências técnicas e
habilidades latentes de suas assistentes administrativas
e secretárias.
B A atividade desenvolveu-se na forma de um curso
presencial, com o seguinte conteúdo: o novo perfil da
gestão, o cenário atual brasileiro, as expectativas da
empresa e as perspectivas para o futuro.
C A consultoria contratada afirmou que primeiro dá-se a
mudança de visão profissional, depois ela pode
contribuir com técnicas e atitudes e, por fim, chega a
gerenciar o desenvolvimento e crescimento da empresa.
D Segundo o depoimento de Patrícia Machado, secretária
executiva da MRN, houve pouco tempo para adquirir
tantas informações, o que é completamente impossível
devido às obrigações do dia-a-dia.
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37'561

Quanto à classificação e ao emprego dos vocábulos no texto,
assinale a opção correta.
A Em “competências técnicas” (R.1) e “assistentes
administrativas” (R.2), o primeiro termo é adjetivo e o
segundo é um pronome que se refere ao anterior.
B “MRN” (R.3, 4 e 31) é a sigla do nome próprio designativo de
uma companhia de mineração situada no Rio Grande do
Norte.
C A expressão “desse ramo” (R.4) refere-se à secretaria e à
assistência da administração.
D O substantivo “participantes” (R.8) refere-se, exclusivamente,
a pessoas do sexo feminino.
37'561

Com relação ao sentido com que as palavras estão empregadas no
texto, assinale a opção incorreta.
A Na linha 8, a expressão “em que” pode ser corretamente
substituída por onde.
B Nas linhas 10 e 16, a conjunção “para” expressa uma
finalidade e pode ser substituída por a fim de.
C Nas linhas 20 e 22, a palavra “como” tem valor comparativo
e pode ser substituída por tal qual.
D Na linha 26, ‘através’ tem o valor semântico de por
intermédio.
37'561

Com referência aos sinônimos de palavras retiradas do texto,
assinale a opção que apresenta associação incorreta.
A “novo” (R.7) e “atual” (R.8) = moderno
B “promoveu” (R.18) = realizou
C ‘lúdica’ (R.27) = lúcida
D ‘prazerosa’ (R.28) = agradável
37'561

Assinale a opção em que o fragmento de texto apresenta

37'561

Assinale a opção em que todas as palavras estão grafadas
corretamente.
A
B
C
D

mantem – polem – jovem
incrível – gerenciável – móvel
presidência – competente – gerencía
deteriorização – importante – periodização

37'561

Assinale a opção correta quanto ao emprego do sinal indicativo
de crase.
A
B
C
D

No tocante às notícias publicadas, ele não se posicionou.
Devido à suas obrigações com a família, ele chegou atrasado.
O gestor se posicionou contrário aquelas tarefas diárias.
Respeito à uma autoridade profissional é indispensável.

37'561

Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens
a seguir.
I

É constituído basicamente pelo conjunto de ações e serviços
de saúde realizados por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais, da administração direta e
indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
II É vedado qualquer tipo de participação das instituições
privadas nesse sistema.
III Com a implementação desse sistema, as ações e os serviços de
saúde passam a ser descentralizados.
IV Sua criação é considerada como uma das mais importantes
conquistas sociais consagradas na Constituição Federal de
1988.
A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D

1.
2.
3.
4.

37'561

Não faz parte dos princípios e diretrizes que norteiam o
funcionamento do SUS

pontuação incorreta.
A A consultora Stefi Maerker, muito famosa, foi contratada para
ministrar o treinamento.
B Antes do curso, a consultoria promoveu também, um encontro
com os gestores.
C A idéia não é dar receita de bolo; é repensar a carreira, e elas
decidirão como vão obter o sucesso.
D Conhecer melhor, conviver, dividir opiniões, trocar
experiências, esses foram os pontos altos do curso.

A atender a todos, conforme suas necessidades,
independentemente de pagamento, mas com prioridade para
os trabalhadores que contribuem para o Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS).
B organizar racionalmente as ações e serviços de saúde de
acordo com as necessidades da população.
C a integralidade das ações de saúde, que devem visar o
indivíduo e a comunidade como um todo.
D atuar de forma eficaz e eficiente, gerando resultados com
qualidade.
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37'561

37'561

A Lei n.º 8.080/1990 regulamenta

Na implantação da Política Nacional de Atenção às

I as áreas de atuação do SUS.
II a participação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde (CONASEMS) no Conselho Nacional de Saúde.
III o plano municipal de saúde como base das atividades e da
programação de cada nível de direção do SUS.
IV o repasse regular e automático de recursos financeiros para
municípios, estados e Distrito Federal.

Urgências, os planos de atenção às urgências, cuja
responsabilidade deve ser partilhada e pactuada entre as
diversas esferas governamentais (municipais, estaduais e
federal), necessitam contemplar a organização das redes
loco-regionais de atenção às urgências, cujos componentes
devem atuar como partes fundamentais da cadeia de
manutenção da vida. Nesse contexto, o componente

Estão certos apenas os itens

hospitalar inclui

A
B
C
D

A as portas de urgências de hospitais gerais e

I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.

37'561

As normas operacionais básicas visam essencialmente disciplinar o
processo de implementação do SUS. A Norma Operacional de
Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01/2001) dispõe sobre
A
B
C
D

a criação do Conselho Nacional de Saúde.
o funcionamento da Conferência Nacional de Saúde.
a criação das comissões intergestores.
a ampliação do acesso e da qualidade da atenção básica.

37'561

A educação em saúde efetiva fornece bases sólidas para o bem-estar
individual e da comunidade. Acerca desse tema, assinale a opção
correta.
A As pessoas com doenças crônicas estão entre aquelas que menos
necessitam de educação em saúde.
B Os ambientes educacionais devem ser restritos aos hospitais e
centros de saúde em decorrência da especificidade do aprendizado.
C Todos os membros da equipe de saúde devem se preocupar em
promover a educação em saúde.
D Não existe relação entre educação em saúde e alta hospitalar
precoce ou diminuição do período de internação.
37'561

Julgue os seguintes itens, que tratam de educação em saúde, ensino e
aprendizagem.
I

O grau de adesão de um paciente a um regime terapêutico pode
depender de variáveis demográficas como idade e nível
socioeconômico.
II Os valores e comportamentos individuais são sempre vantajosos ao
preparo para a aprendizagem.
III São duas importantes estratégias de ensino: permitir um intervalo
de tempo amplo para o aprendizado e reforçar o que é aprendido.
IV No ensino de competências, a utilização de técnicas como palestra
ou explicação deve ter prioridade sobre as de demonstração ou de
aplicação prática.

especializados.
B os hospitais-dia.
C as unidades básicas de saúde.
D os programas de saúde da família.
37'561

Um dos destaques da Política Nacional de Atenção às
Urgências é o programa denominado Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), cujo objetivo é
prestar socorro à população nos casos de emergência. Com
relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.
I

O atendimento que busca precocemente ter acesso a
vítima que tenha sofrido um agravo à sua saúde que
possa levar a sofrimento, seqüelas ou mesmo à morte é
considerado atendimento em nível pré-hospitalar móvel
na área de urgência.

II Quando o pedido de socorro é originado por um
cidadão, o atendimento pré-hospitalar móvel é chamado
de primário.
III O atendimento pré-hospitalar móvel secundário ocorre
quando a solicitação é oriunda de um serviço de saúde
que tenha prestado o primeiro atendimento necessário
à estabilização de determinado quadro de urgência
apresentado por paciente que precise ser transferido para
serviço de maior complexidade para continuar seu
tratamento.
IV O serviço de atendimento pré-hospitalar móvel deve ser
vinculado a uma central de regulação médica.
A quantidade de itens certos é igual a

Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

A 1.
I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.

B 2.
C 3.
D 4.
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A biossegurança representa o conjunto de procedimentos que
visa evitar ou controlar os eventuais problemas suscitados por
pesquisas biológicas e(ou) por suas aplicações. Quando se trata
de trabalhadores da área da saúde, atenção especial tem sido dada
às diretrizes desenvolvidas para se evitar a transmissão de
infecção durante o cuidado a qualquer pessoa, a despeito de seu
estado infeccioso. Com relação a esse tema, assinale a opção
correta.
A As medidas de precauções padronizadas envolvem a lavagem
das mãos, a utilização de equipamentos de proteção
individual, o manuseio correto de equipamentos e o controle
do ambiente.
B A lavagem das mãos é dispensável, caso sejam utilizadas
luvas, quando há contato com sangue, líquidos orgânicos,
secreções ou artigos contaminados.
C Toda agulha deve ser removida da seringa descartável, após
sua utilização, usando-se, para isso, luvas.
D O avental é indispensável durante os procedimentos que
envolvem manipulação de secreções, devendo ser sempre
limpo e estéril.
37'561

As exposições ocupacionais a materiais biológicos
potencialmente contaminados representam sérios riscos para os
profissionais da área da saúde, no seu local de trabalho. Como
princípio básico de biossegurança cabe ao profissional de saúde
procurar integrar-se ao máximo com os programas de prevenção
de acidentes de sua instituição e também conhecer os
procedimentos necessários a notificação e conduta ante esses
acidentes no momento de sua ocorrência. Com relação ao risco
de contaminação pelo vírus da hepatite B, julgue os itens abaixo.
I

A vacinação pré-exposição é a principal medida de prevenção
dessa doença.
II A imunoglobulina hiperimune contra hepatite B (IGHAHB)
deve ser aplicada em todos os profissionais que tenham sido
expostos a materiais biológicos com risco conhecido, ou
provável, de infecção pelo HBV, independentemente da
situação vacinal.
III A vacina contra essa doença é muito eficaz e segura, sendo
capaz de induzir títulos protetores na grande maioria dos
receptores adultos imunocompetentes.
IV Existem comprovados benefícios da aplicação da IGHAHB,
mesmo que essa aplicação seja feita uma semana após a
exposição ao material biológico suspeito.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.

37'561

De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, não faz parte do campo de
atuação do SUS

A a concepção da política de medicamentos, equipamentos,
materiais imunobiológicos e outros insumos de interesse para
a saúde, assim como a participação em sua produção.
B a definição do número e do perfil de atuação dos hospitais
privados em cada uma das esferas de governo (municipal,
estadual e federal).
C a concepção e implementação da política de sangue e
hemoderivados.
D a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
37'561

Um membro do conselho de saúde de determinado município
entrou em um posto de saúde e, após observar atentamente seu
funcionamento, passou a determinar a maneira pela qual os
trabalhadores de saúde dessa unidade de saúde deveriam realizar
suas funções. Tendo por base essa situação hipotética e a
legislação pertinente, julgue os itens abaixo.

I

O referido membro do conselho de saúde desempenhou
corretamente uma das suas funções.

II As competências do conselho municipal de saúde foram
regulamentadas pela NOAS-SUS 01/2001.

Assinale a opção correta.

A O item I está certo e o item II está errado.
B Os itens I e II estão certos, porém não são relacionados do
ponto de vista legal.
C Os itens I e II estão certos e são relacionados do ponto de
vista legal.
D Os itens I e II estão errados.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
37'561

37'561

A função principal do sistema imunológico é proteger o
organismo de microrganismos invasores, como bactérias, vírus,
fungos e parasitas. Essa função defensiva é realizada por vários
tipos de células. Com relação às características dessas células,
assinale a opção correta.
A Os plasmócitos são exemplos de fagócitos, cuja função é
incorporar e destruir agentes patogênicos, antígenos e restos
celulares.
B Linfócitos T são células que, ao serem estimuladas por
antígenos, respondem dividindo-se e diferenciando-se em
células que produzem anticorpos.
C A principal função dos linfócitos B é reconhecer antígenos
que se originam dentro das células do hospedeiro.
D Os linfócitos T auxiliares (T helper) ajudam os linfócitos B a
se dividir, diferenciar e realizar sua função imunológica.
37'561

Com relação aos aspectos envolvidos na resposta imunitária,
julgue os itens a seguir.
I

Antígeno é o termo utilizado para descrever qualquer
molécula que pode ser reconhecida pelo sistema imunológico.
II Interleucinas, interferons e fator de necrose tumoral são
classes específicas de anticorpos.
III Os anticorpos têm como funções básicas: ligar-se aos
antígenos e interagir com as células do hospedeiro para
facilitar a remoção do antígeno.
IV O sistema complemento é composto pelo conjunto de
basófilos e eosinófilos, células que auxiliam e complementam
a resposta imune.
Estão certos apenas os itens
A I e II.
B I e III.

C II e III.
D III e IV.

Texto para questões de 23 a 27
Uma paciente de 40 anos de idade, portadora de
colecistopatia crônica calculosa, estava internada para realização
de colecistectomia eletiva. Não tinha outras doenças. Cerca de
30 minutos antes do procedimento cirúrgico, recebeu uma dose
profilática de um antibiótico por via intravenosa. Cerca de
5 minutos após receber a dose desse antibiótico, apresentou
eritema difuso, prurido generalizado, edema labial e bipalpebral
bilateral, rouquidão e dificuldade de respirar. Ao exame físico, a
paciente apresentava-se muito ansiosa, dispnéica, com estridor
laríngeo, afebril com freqüência cardíaca de 120 bpm e pressão
arterial de 80 mmHg × 50 mmHg, ritmo cardíaco regular, sem
sopros e com pulmões limpos.
37'561

Considerando a situação clínica hipotética acima, o antibiótico
(de primeira linha) recomendado para a profilaxia realizada e
indicada nesse tipo de procedimento cirúrgico é
A penicilina cristalina.
B gentamicina.

C cefazolina.
D metronidazol.

O diagnóstico mais provável da emergência clínica apresentada
pela paciente é
A
B
C
D

choque séptico.
crise de grave broncoespasmo.
choque anafilático.
ataque de síndrome do pânico.

37'561

Os aspectos imunopatológicos envolvidos na situação clínica
emergencial descrita não estão associados a
A ligação de anticorpos IgE a receptores de membrana de
mastócitos.
B aumento dos níveis séricos de angiotensina II, por ativação da
enzima conversora de angiotensina.
C reação de hipersensibilidade imediata sistêmica.
D liberação de histamina, prostaglandinas e bradicininas pelos
basófilos e mastócitos.
37'561

A alteração cardiovascular constatada na situação clínica em
apreço não decorre de
A
B
C
D

redução da pós-carga de trabalho do coração.
aumento da permeabilidade vascular.
vasoconstrição arterial periférica intensa.
extravasamento de líquido do meio intravascular para o meio
extravascular.

37'561

Ainda com relação ao caso clínico descrito no texto, as condutas
terapêuticas que devem ser adotadas nessa emergência
consistem em
I

promover restrição hídrica rigorosa e evitar o uso de solução
fisiológica intravenosa.
II administrar adrenalina intravenosa, em doses alfaadrenérgicas.
III administrar propranolol intravenoso, em dose única.
IV manter as vias aéreas pérvias, instalar acesso venoso e
monitorização eletrocardiográfica contínua.
Estão certos apenas os itens
A I e II.
B I e III.

C II e III.
D II e IV.

37'561

Com referência à fisiologia e à anatomia do baço, assinale a
opção incorreta.
A São funções básicas desse órgão: a produção de linfócitos e
destruição do excesso de eritrócitos (ou de seus fragmentos).
B O baço contém essencialmente dois tipos de tecido — as
polpas branca e vermelha (ou esplênica).
C É um órgão retroperitoneal.
D É irrigado pela artéria esplênica, que é um dos ramos do
tronco celíaco.
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Texto para as questões de 29 a 32

37'561

Um homem de 58 anos de idade recorreu a atendimento no
pronto-socorro devido a dor retroesternal, iniciada há 7 horas, de
forte intensidade, irradiada para o ombro esquerdo, associada a
naúseas, vômitos e sudorese profusa e fria. Desconhece doenças
anteriores. Sedentário, tabagista de 20 cigarros por dia, etilista
moderado. Ao exame físico, observa-se paciente ansioso, agitado,
com fácies de dor, afebril, acianótico. Freqüência cardíaca =
105 bpm, pressão arterial = 145 mmHg × 95 mmHg. Pulmões
limpos. Ritmo cardíaco regular, com presença de quarta bulha,
sem sopros. Abdome e extremidades sem anormalidades.
O eletrocardiograma mostra ritmo sinusal, onda Q patológica,
supradesnivelamento do segmento ST e isquemia subepicárdica
nas derivações V1 a V6 (parede ântero-lateral do ventrículo
esquerdo). A dosagem dos marcadores de necrose miocárdica
mostra-se alterada, com valores em média cinco vezes acima dos
valores máximos de normalidade.
37'561

O diagnóstico mais provável dessa emergência clínica é
A
B
C
D

infarto do miocárdio.
tromboembolia pulmonar.
angina instável.
espasmo esofagiano intenso.

37'561

I
II
III
IV

capacidade sanguínea de transporte de oxigênio.
contratilidade do miocárdio.
fluxo sanguíneo coronariano.
tensão sistólica da parede ventricular.

B 2.

C 3.

D 4.

A A estrongiloidíase é causada pelo helminto Strongiloides
stercoralis.
B O agente etiológico não apresenta ciclo pulmonar.
C O homem é considerado o reservatório dessa doença.
D Pode causar quadro grave de hiperinfecção, especialmente em
indivíduos imunodeficientes.

Para realização do diagnóstico de estrongiloidíase, o exame
parasitológico de fezes deve ser realizado preferencialmente pelo
método de

ácido acetilsalicílico.
alteplase.
carvedilol.
enalapril.

A
B
C
D

A quantidade de itens certos é igual a
B 2.

A respeito da estrongiloidíase, assinale a opção incorreta.

37'561

Nessa situação clínica, é recomendado o uso de

C 3.

D 4.

37'561

Em pacientes que apresentam o tipo de emergência clínica
descrita no texto, a causa mais freqüente de morte nas primeiras
24 horas é
A
B
C
D

Os fatores fisiológicos que influenciam a demanda e a oferta de
oxigênio do miocárdio incluem

37'561

creatina quinase total.
dímero-D.
fração MB da creatina quinase.
troponina I.

A 1.

37'561

A 1.

Os marcadores de necrose miocárdica citados nesse caso
hipotético não incluem a dosagem de

I
II
III
IV

A A artéria interventricular (ou descendente) anterior é o
principal ramo da artéria coronária direita.
B A artéria circunflexa habitualmente irriga a parede anterior do
ventrículo esquerdo.
C A artéria de Thebesius, ramo da coronária direita, provê
irrigação para o nó sinusal.
D A maior parte do fluxo venoso coronariano desemboca no
seio coronariano, que, por sua vez, se abre no átrio direito.

A quantidade de itens certos é igual a

37'561

A
B
C
D

Acerca da irrigação arterial e venosa do coração, assinale a opção
correta.

edema agudo de pulmão.
fibrilação ventricular.
embolia arterial cerebral.
choque cardiogênico.

Baermann-Moraes.
Willis.
Hoffman, Pons e Janer.
Faust.

37'561

Acerca da esquistossomose, assinale a opção correta.
A Tem no homem seu principal hospedeiro intermediário.
B Os reservatórios da doença são representados no Brasil pelos
caramujos do gênero Biomphalaria.
C Tem como agente etiológico o Schistosoma mansoni da
família Schistosomatidae.
D Pode ser tratada com a ivermectina (medicação de primeira
escolha).
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37'561

Os ovos do agente etiológico da esquistossomose devem ser
pesquisados no exame parasitológico de fezes por meio do
método de
A
B
C
D

Kato-Katz.
Graham.
Ritchie.
Baermann-Moraes.

37'561

A criptosporidíase é uma infecção intestinal que pode causar
diarréia aguda em crianças e em pacientes imunodeprimidos
(infectados pelo HIV), por exemplo. Pode ocasionar enterite
grave, manifesta por diarréia aquosa, associada a dor abdominal,
hiporexia, naúseas, vômitos e febre. Com relação a essa
parasitose, é correto afirmar que
A o agente etiológico é o protozoário Cryptosporidium parvum.
B tem como reservatório os roedores silvestres.
C é transmitida pela inalação de aerossóis formados a partir de
secreções e excretas dos reservatórios.
D o uso de cambendazol em dose única tem grande sucesso em
seu tratamento.
37'561

Um senhor de 60 anos de idade que irá realizar eletivamente
procedimento de colecistectomia por colecistopatia crônica
calculosa foi encaminhado para avaliação de risco cardiológico.
Nessa avaliação, diagnosticou-se estenose aórtica importante e
sintomática. Ante esse achado cardiovascular, é correto
I

realizar a cirurgia sem restrições, pois trata-se de valvopatia
comum na referida idade.
II adiar o procedimento cirúrgico proposto até que seja realizada
a troca cirúrgica da válvula aórtica.
III realizar o procedimento cirúrgico, entretanto o paciente deve
receber monitorização cardiovascular invasiva (por cateter de
Swan-Ganz) no intra-operatório.
IV adiar a realização do ato cirúrgico indicado até que seja
realizada valvuloplastia aórtica percutânea por balão.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

37'561

Classicamente a resposta metabólica ao trauma pode ser dividida
em duas fases distintas: a fase inicial (ou ebb) — que ocorre
imediatamente após a agressão e tem duração de dois a três dias
— e a fase tardia (ou flow). Uma das características da fase inicial
é o(a)
A
B
C
D

diminuição da resistência vascular sistêmica.
aumento dos níveis séricos de insulina.
diminuição do fluxo sanguíneo.
aumento no consumo de oxigênio.

A administração de líquido no período pós-operatório imediato
deve ser cuidadosa em face das alterações biológicas decorrentes
do trauma. Com relação a esse tema, é correto afirmar que, em
adultos,
A as necessidades de sódio e de potássio, nas 24 horas, são da
ordem de 300-400 mEq e 200-300 mEq, respectivamente.
B a perspiração insensível é de cerca 100 a 200 mL/24 horas,
podendo aumentar para até 300 mL em caso de febre ou
hiperventilação.
C habitualmente, a produção endógena de água é de 50 a
100 mL/24 horas.
D em situação de pós-operatório normal (sem intercorrências),
o volume de líquido necessário é de cerca de 2.000 a
3.000 mL/24 horas.
37'561

O atendimento ao paciente politraumatizado deve ser
multidisciplinar, pois as lesões podem causar alterações em vários
sistemas orgânicos. Em relação aos aspectos envolvidos na
anestesia desse tipo de paciente, assinale a opção incorreta.
A No ato anestésico, esse paciente deve ser sempre considerado
como de estômago cheio, devido ao grande risco de
regurgitação ou aspiração do conteúdo gástrico.
B Durante o ato anestésico, a capnografia possibilita a avaliação
de hipoventilação aguda, mau posicionamento do tubo
traqueal e embolização pulmonar ou aérea, por exemplo.
C O alto risco de intoxicação aguda por álcool e drogas, e suas
repercussões hemodinâmicas e metabólicas, deve ser
considerado no ato anestésico.
D A diurese é uma excelente variável para avaliação intraoperatória da perfusão renal, mesmo em situações de choque
prolongado e insuficiência renal estabelecida.
37'561

A trombose venosa profunda (TVP) é uma moléstia relativamente
freqüente que pode ter, como complicações graves e agudas, a
embolia pulmonar e, tardiamente, a síndrome pós-trombótica.
Assim, tanto a profilaxia quanto o diagnóstico dessa moléstia
devem ser feitos o mais prontamente possível. Acerca da TVP,
julgue os itens abaixo.
I

A tríade de Virchow — estase, lesão endotelial e
hipercoagulabilidade —, isoladamente ou em conjunto, forma
a base etiopatogenética dessa afecção.
II A presença de edema e dor em membro inferior, a elevação
dos níveis séricos do dímero-D e achados típicos na ultrasonografia duplex são úteis no diagnóstico dessa doença.
III O uso isolado ou combinado de baixas doses de heparina nãofracionada, heparina de baixo peso molecular e ácido
acetilsalicílico é atualmente considerada estratégia profilática
eficaz, nos pacientes com risco moderado para
desenvolvimento de TVP.
IV A síndrome pós-trombótica expressa o cor pulmonole
conseqüente à hipertensão pulmonar residual decorrente de
microembolização pulmonar.
A quantidade de itens certos é igual a
A 0.

B 1.

C 2.

D 3.
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37'561

A artéria uterina é a principal via de irrigação do útero.
Com respeito aos aspectos anatômicos dessa artéria, assinale a
opção incorreta.
A Geralmente é um ramo da artéria ilíaca externa, mas, às vezes,
é ramo da artéria vesical superior.
B Essa artéria supre também as trompas uterinas e o ligamento
redondo, entre outros.
C No primeiro ponto onde encontra o útero, essa artéria faz
ampla anastomose com a artéria vaginal.
D Ao penetrar na parede uterina, dá origem às artérias longas
espiraladas endometriais, entre outras.

A infecção do trato urinário (ITU) nosocomial é responsável
por

aproximadamente

40%

das

infecções

hospitalares.

Com respeito a esse tipo de infecção, julgue os itens seguintes.

I

Em pacientes hospitalizados, são exemplos de fatores que
contribuem para ocorrência de ITU: idade mais avançada,
debilidade devido a desnutrição, colocação de cateteres
urinários de drenagem e a manipulação urológica.

II Os agentes causadores de ITU mais freqüentes são as

37'561

bactérias gram-negativas (incluindo as enterobactérias e os

Marcadores tumorais são substâncias que auxiliam no diagnóstico
e na avaliação do tratamento e que permitem emitir prognóstico
em muitas neoplasias. Nesse sentido, julgue os itens a seguir, que
apresentam propostas de associação entre marcador e exemplo de
neoplasia.

não-fermentadores), os enterococos e os estafilococos.
III Pacientes internados com ITU podem evoluir rapidamente
para sepse; por esse motivo, é necessário iniciar a terapia
antimicrobiana empírica antes da coleta de urina para cultura

I
II
III
IV

CA 125 – câncer de mama
antígeno carcinoembriônico (CEA) – câncer colo-retal
ácido 5-hidroxindolacético (5-HIAA) – síndrome carcinóide
CA 19.9 – câncer de ovário

e antibiograma.
IV O uso de sulfametoxazol/trimetropina tem sido recomendado,
como primeira escolha, nesse tipo de infecção hospitalar.

Estão certos apenas os itens
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

I e II.
I e III.
II e III.
II e IV.

A I e II.
B I e III.
C II e IV.

37'561

Na população pediátrica, a causa menos freqüente de parada
cardíaca é o(a)

D III e IV.
37'561

A
B
C
D

insuficiência respiratória progressiva.
fibrilação ventricular por cardiopatia.
choque hipovolêmico.
sepse grave.

As funções fisiológicas do rim incluem a

I

37'561

II excreção de produtos do metabolismo celular e da maioria das

O débito cardíaco é quantidade de sangue bombeada para dentro
da aorta a cada minuto, ou seja, é a quantidade de sangue que flui
na circulação. Fisiologicamente, os fatores determinantes do
débito cardíaco incluem a
I
II
III
IV

freqüência cardíaca.
pré-carga de trabalho do coração (retorno venoso).
contratilidade miocárdica (inotropismo cardíaco).
pós-carga de trabalho do coração (resistência vascular
periférica).

B 2.

C 3.

toxinas e substâncias químicas estranhas ao organismo.
III regulação da produção de eritrócitos por meio da secreção de
eritropoetina.
IV síntese de glicose a partir de aminoácidos e outros precursores
durante jejum prolongado — processo chamado de
gliconeogênese.

A quantidade de itens certos é igual a

A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

regulação do balanço hídrico e eletrolítico.

D 4.

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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