
 
MEDICINA INTENSIVA 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

EXAME DE ADMISSÃO   
Curso de Adaptação de Médicos  
da Aeronáutica do Ano de 2022 

 

 
Versão 

A 

     Comando da Aeronáutica 



PÁGINA EM BRANCO



3
CAMAR 2022 - Medicina Intensiva (ITS) - Versão A 

GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Instruções: As questões de 01 a 10 se referem ao texto a seguir.

O youtuber e Machado de Assis, ou uma polêmica bem-vinda
Cláudia Costin*

1§ Uma polêmica apareceu nos últimos dias, nas redes sociais, a partir de um comentário do youtuber Felipe 
Neto, sobre a atitude de escolas que tornam as obras de Machado de Assis obrigatórias. Segundo ele, o que 
estas deveriam promover seria a leitura por prazer, de forma a constituir, nas jovens mentes, o hábito de ler como 
uma atividade para toda a vida.

2§ Devo me confessar uma grande admiradora de Machado de Assis, um de nossos maiores escritores, um 
homem à frente de sua época, crítico de valores associados a aparências e à superficialidade humana na busca 
de status e do bacharelismo vigente. Mas entendi que nem sempre a linguagem do século 19 pode ser fácil para 
os adolescentes deste tempo de informações imediatas e superficiais.

3§ Num contexto em que adultos letrados leem muito pouco e não são vistos lendo livros por seus filhos, é 
compreensível que os jovens não percam tempo lendo outra coisa que não o que a escola lhes exige. A última 
edição da pesquisa Retratos da Leitura coloca-nos claramente como um país de não leitores. A média de livros 
lidos entre os entrevistados por ano é de 4,95 e só 2,55 deles lidos por inteiro.

4§ Cabe sim à escola fomentar a leitura por prazer, oferecendo livros que atraiam o interesse das novas 
gerações. Em tempos em que o trabalho humano, inclusive o que demanda habilidades mentais, vem sendo 
substituído por algoritmos, formar pensadores independentes, com um repertório cultural variado, aptos a 
entender a cultura de seu tempo e sua gênese, torna-se uma prioridade.

5§ E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises que, a cada época, eram feitas 
sobre a organização da sociedade. Machado, nesse sentido, é fundamental e merece, dia a dia, uma introdução 
à altura, instigante e engajadora, feita por bons professores, que orientem os alunos na leitura de suas obras e 
os ajudem a nelas navegar com profundidade e prazer estético.

* Diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da FGV, e ex-diretora de educação do Banco Mundial.
Folha de S. Paulo, Opinião, 29 jan. 2021, p. A2. Adaptado.

01)  Quanto à estrutura composicional, é correto afirmar que o texto se organiza, fundamentalmente, como

a)   descrição opinativa ambígua.
b)   integração injuntivo-narrativa.
c)   exposição argumentativa de ideias.
d)   simples relato de um acontecimento.

02) Em relação ao comentário do youtuber Felipe Neto sobre a atitude de escolas que tornam as obras de 
Machado de Assis obrigatórias, é correto afirmar que a autora, no seu texto,

a)   minimiza a relevância da discussão.
b)   desconsidera, em parte, o que ele diz.
c)   busca compreender, mas se posiciona.
d)   mostra-se preocupada com a repercussão.

03)  É correto afirmar que o texto apresenta uma voz predominantemente 

a)   incisiva.
b)   invectiva.
c)   inquisitiva.
d)   imprecativa.

04)  Com a frase “Em tempos em que o trabalho humano, inclusive o que demanda habilidades mentais, vem 
sendo substituído por algoritmos...” (4§) é correto inferir que, figurativamente, o mundo contemporâneo 
submete o ser humano a um comportamento mais

a)   racional do que laudatório.
b)   ético do que perfeccionista.
c)   voluntarioso do que volitivo.
d)   calculista do que intelectual.
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05)  A palavra destacada no período “E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises 
que, a cada época, eram feitas sobre a organização da sociedade” pode ser substituída corretamente, sem 
ser alterado o sentido original do texto, por

a)   transcorridos.
b)   transmutados.
c)   transgredidos.
d)   transfigurados.

06) Observe o cartaz a seguir. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YSB24kjvF_g>. Acesso em: 26 fev. 2021.

A respeito do processo de elaboração do texto verbal e não verbal do cartaz, e considerando, ainda, sua relação 
com o artigo “O youtuber e Machado de Assis, ou uma polêmica bem-vinda”, avalie o que se afirma a seguir.

I. O verbo “cancelar” foi empregado com uma nova acepção.
II. O texto está em dissintonia com uma das discussões propostas no artigo.
III. O fato que deu origem ao cartaz refere-se a um acontecimento midiático.
IV. O diálogo com o texto de Cláudia Costin se realiza, mas sem fornecer pistas.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I e III.
c)   II e IV.
d)   III e IV.

07)  “Denomina-se referenciação as diversas formas de introdução, no texto, de novas entidades ou referentes. 
Quando tais referentes são retomados mais adiante ou servem de base para a introdução de novos referentes, 
tem-se o que se denomina progressão referencial.”

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010, p. 123.

O referente do item em destaque está corretamente indicado entre parênteses em

a)   “...lendo outra coisa não o que a escola lhes exige.” (3§) (lhes = jovens).
b)   “...feita por bons professores, que orientem os alunos...” (5§) (que = fatos).
c)   “...inclusive o que demanda habilidades mentais...” (4§) (o = repertório cultural).
d)   “...o que estas deveriam promover...” (1§) (estas = obras de Machado de Assis).

08) Leia os textos a seguir. 
TEXTO I

“Palavra invariável que liga um termo dependente a um outro termo principal, estabelecendo uma relação 
entre ambos.”
                                    CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companha Editora 

Nacional, 2010, p. 268.

TEXTO II
“Machado, nesse sentido, é fundamental e merece uma introdução à altura, instigante e engajadora, feita 
por bons professores, que orientem os alunos na leitura de suas obras e os ajudem a nelas navegar com 
profundidade e prazer estético.” (5§)

É correto afirmar que o termo em destaque no Texto II ao qual se aplica o conceito apresentado no Texto I é  
a)   os.
b)   uma.
c)   com.
d)   suas.
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09)  Leia os textos a seguir. 

TEXTO I

“A preposição a e o artigo a se fundem em um único a, dando origem ao fenômeno chamado crase.”
                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 

São Paulo: Atual, 2013, p. 361.

TEXTO II

                                  Disponível em: https://www.cors.com.br/noticias-e-dicas-medicas/coronavirus-previna-se-e-ajude-a-salvar-vidas/. 
Acesso em 26 fev. 2021.

Com base no conceito apresentado no Texto I, a ausência do sinal indicativo de crase no Texto II ocorre pelo 
mesmo motivo que em

a)   “...valores associados a aparências...” (2§).
b)   “...é fundamental e merece, dia a dia...” (5§).
c)   “...análises que, a cada época, eram feitas...” (5§).
d)   “...de forma a constituir, nas jovens mentes...” (1§).

10) Considere a passagem transcrita do texto. 

“E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises que, a cada época, eram 
feitas sobre a organização da sociedade. Machado, nesse sentido, é fundamental e merece, dia a dia, uma 
introdução à altura, instigante e engajadora, feita por bons professores, que orientem os alunos na leitura de 
suas obras e os ajudem a nelas navegar com profundidade e prazer estético.” (5§).

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre os aspectos morfossintáticos.

(  ) O primeiro período do fragmento transcrito é composto por coordenação e por subordinação.
(  ) Os itens lexicais “só”, “uma” e “bons”, de acordo com o número de sílabas, são monossílabos.
(  ) As palavras “prazer”, “obras” e “fundamental”, quanto à posição da sílaba tônica, são oxítonas.
(  ) O pronome “os” em “e os ajudem a nelas navegar...” exerce a função sintática de objeto direto.
(  ) O termo “engajadora”, segundo o Novo Acordo Ortográfico, também admite a grafia “enganjadora”.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)   (V); (F); (V); (F); (V).
b)   (F); (V); (V); (F); (F).
c)   (V); (F); (F); (V); (F).
d)   (F); (V); (F); (V); (V).
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Instruções: As questões de 11 a 20 se referem ao texto a seguir.

Adolescer: o luto pelo fim da infância e o medo da vida adulta
Bebel Soares*

1§ Aprendi a reconhecer meus sentimentos. A entender cada um deles. A controlar a fúria, a raiva. Aprendi 
a acolher a tristeza, a frustração. Aprendi a deixar transbordar a alegria, a euforia. Depois de muito tempo, 
amadureci.

2§ Hoje sou brisa, mas já fui vendaval. Hoje sou montanha, mas já fui vulcão. Adolescer é uma tempestade. 
O luto pelo fim da infância, o medo da vida adulta. Os conflitos internos. As emoções transbordando, às vezes 
incontroláveis. 

3§ Ser adolescente é um desafio para quem é e para os responsáveis por esse ser em transformação. Hoje 
sou adulta e me preparo para ser mãe de adolescente.

4§ Adolescentes precisam é confiar no amor incondicional dos pais. Saber que estaremos por perto, mesmo 
ouvindo desaforos. Saber que estamos fazendo o certo, mesmo quando eles acham que está tudo errado. Que 
não vamos desistir deles. Que vamos insistir para que estudem. Que vamos repetir a mesma coisa mil vezes para 
ter certeza de que eles ouviram. 

5§ Adolescente não é adulto, e não é mais criança, e a gente se lembra tanto do que eles não são, que se 
esquece do que eles são. Esse é um desafio, olhar para o que eles são hoje, agora, e não o que eles deixaram 
de ser, ou o que eles não são ainda. Deixar de ver o que falta e olhar para as potências, as capacidades.

6§ Difícil é aceitar que eles estão crescendo e que está chegando a hora de deixarmos que voem sozinhos.
* Fundadora da Rede Materna Padecendo no Paraíso.                                                                                                                                  

Estado de Minas, Bem Viver, 21 fev. 2021, p. 6. Adaptado.

11)  É correto afirmar que o título do texto contém uma

a)   frase com função explicativa.
b)   estrutura oracional incoerente.
c)   oração de sentido imprecativo.
d)   forma verbal no imperativo singular.

12)  Nesse texto em que o gênero “crônica” se aproxima do gênero “conto”, é correto afirmar que, em certas 
passagens, a adolescência é abordada

a)   por meio de expediente expositivo, com diálogos e argumentação técnico-científica.
b)   sob a forma ficcional, mesclando dissertação e descrição e indiscutível acento agnóstico.
c)   de maneira confessional, com predominância da narração baseada em experiências concretas.
d)   com total objetividade narrativa, fiel aos acontecimentos, na perspectiva de um narrador onisciente.

13)   Com base na imagem que integra o texto de Bebel Soares, é correto afirmar que a ilustração, fundamentalmente,

a)   metaforiza uma das facetas da adolescência.
b)   distorce as discussões propostas pela autora.
c)   expressa um sentimento inadequado à temática.
d)   retrata objetivamente a ideia central apresentada.

14)  É correto afirmar que a frase “O luto pelo fim da infância, o medo da vida adulta.” (2§), no contexto em que foi 
empregada, pressupõe ser a adolescência, fundamentalmente, um período da vida humana bastante

a)   disléxico.
b)   diatópico.
c)   dilemático.
d)   dionisíaco.
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15)  Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre os aspectos estilísticos presentes no segundo 
parágrafo do texto.

(  ) A construção antitética se faz presente.
(  ) A analogia é um dos recursos empregados.
(  ) A repetição de palavras empobrece o discurso.
(  ) A denotação se sobrepõe à linguagem figurada.

A sequência correta é

a)   (V); (F); (F); (V).
b)   (F); (V); (V); (F).
c)   (F); (F); (V); (V).
d)   (V); (V); (F); (F).

16)  Leia os textos a seguir. 

TEXTO I

“A predicação verbal se refere ao tipo de relação que ocorre entre um verbo e os seus complementos na 
formação do predicado. Quando o predicado indica uma ação é formado por um verbo transitivo ou por um 
verbo intransitivo, sendo chamado de predicado verbal. Quando o predicado indica um estado, conferindo 
uma característica ao sujeito, é composto por um verbo de ligação, sendo chamado de predicado nominal. 
Assim, quanto à predicação, os verbos podem ser classificados em verbos transitivos, verbos intransitivos e 
verbos de ligação.”

Disponível em: < https://www.normaculta.com.br/predicacao-verbal/>. Acesso em: 27 fev. 2021. 

TEXTO II

“Saber que estaremos por perto, mesmo ouvindo desaforos.” (4§).

TEXTO III

Disponível em: https://guanhaes.mg.gov.br/saude-fique-em-casa/. Acesso em: 26 fev. 2021. Adaptado.

Com base no que se afirma no Texto I, a predicação do verbo em destaque no Texto II se repete no Texto III 
em

a)   “Cuide do coletivo...”
b)   “Continue em casa!”
c)   “...se não respeitar o isolamento...”
d)   “...conseguimos tratar de todos...”

17)  É correto afirmar que o último parágrafo do texto
a)   relativiza a postura saudosista adotada pela autora.
b)   corporifica uma discussão que é recorrente no texto.
c)   explicita uma postura indiferente em relação ao tema.
d)   expõe um contra-argumento para mitigar o que foi dito.
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18)  Preencha corretamente as lacunas do texto.
A função _______________ da linguagem está presente nos dois parágrafos iniciais no texto. Por meio 
desse tipo de função, é possível identificar opiniões, emoções, sentimentos e pontos de vista da autora. Uma 
das principais características dessa função é a presença de sequências em que predomina a ___________ 
pessoa do discurso, construindo a _______________ pretendida.

a)   conativa / primeira / objetividade
b)   referencial / terceira / subjetividade
c)   expressiva / primeira / subjetividade
d)   metalinguística / terceira / objetividade

19)  A colocação pronominal diz respeito à posição que os pronomes pessoais oblíquos ocupam na frase em 
relação ao verbo a que se referem.
A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. No período “Hoje sou adulta e me preparo para ser mãe de adolescente.” (3§), a próclise é opcional, ou
seja, pode-se empregar indiferentemente o pronome antes ou depois do verbo

PORQUE                   
II. conjunções coordenativas aditivas não atraem os pronomes oblíquos, razão pela qual aceita-se, 

também, a colocação do pronome posposto ao verbo, sendo correto grafar “...e preparo-me...”.

É correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é falsa e a II, verdadeira.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

20)  “Um texto, para ser um texto de verdade, não pode ser um punhado de frases soltas. Ele precisa apresentar 
conexões, tanto gramaticais quanto de ideias.”

                                         CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 41.

A esse respeito, avalie o que se afirma acerca dos elementos de coesão e das estruturas linguísticas do texto.

I. Em “Que vamos insistir para que estudem.” (4§), o conector “para que” introduz uma ideia de consecução.
II. No primeiro parágrafo há frases que se organizam com elipses que não comprometem a coerência 

textual, pois constituem unidades de sentido.
III. Na frase “...e para os responsáveis por esse ser em transformação.” (3§), o pronome demonstrativo faz 

referência a um termo mencionado anteriormente.
IV. Se houver a substituição da frase “Depois de muito tempo, amadureci.” (1§) por “A muito tempo, 

amadureci.”, mantém-se a correção gramatical do período.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e III.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   II e IV.
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Instruções: As questões de 21 a 30 se referem ao texto a seguir.

Como informar as crianças em momentos de crise?
Maria Carolina Cristianini*

1§ Enfrentar crises não é novidade para quem vive na Terra. Entre guerras, períodos de recessão e tragédias 
naturais e humanas, de tempos em tempos as crises surgem. É necessário muita sobriedade nesses momentos. 
E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la – conforme a 
possibilidade de atuação de cada um. Mas há outra questão. O mundo não é formado somente pelos maiores de 
idade.

2§ É a partir disso que convido a uma reflexão: como os adultos ao seu redor, ou você mesmo, têm explicado a 
crise atual – e os seus mais diversos sentidos –, causada pela pandemia de Covid 19, a crianças e adolescentes? 
Posso afirmar, com a segurança de uma trajetória que passa de 12 anos nesta área, que o jornalismo infantojuvenil 
é, sim, o melhor amigo de pais, mães, tios, tias, professores e professoras neste momento.

3§ Levar os fatos para os jovens, apurados com as mesmas técnicas usadas no jornalismo profissional “para 
adultos”, tem, sim, os mais diversos benefícios quando se está diante de algo que presenciamos pela primeira 
vez, como o novo coronavírus. Alguns desses impactos positivos: usa linguagem adequada para este público, 
garantindo o seu entendimento e o contexto do que está acontecendo; acalma diante da ansiedade que algo 
desconhecido naturalmente traz; e abre a oportunidade para que a criança ou o adolescente se sinta inserido na 
situação como parte integrante e ativa da sociedade, sem estar à margem do noticiário.

4§ O jornalismo infantojuvenil pode transformar uma geração, a partir da informação de qualidade e do 
incentivo ao desenvolvimento do senso crítico e à construção de uma cidadania ativa, em qualquer idade.

* Editora-chefe do jornal Joca, voltado para crianças e jovens.
Folha de S. Paulo, Tendências/Debates, 21 fev. 2021, p. A3. Adaptado.

21)  De acordo com as características e o estilo adotado no texto, é correto afirmar que o/a

a)  eixo temático gira em torno de uma realidade social e cultural, tratada de forma isenta e imparcial, 
requisitos da linguagem jornalística.

b)   exposição de fatos prevalece; há uma narrativa, uma história sendo contada, em que se inserem como 
personagens centrais a criança e o jovem.

c)   articulista busca convencer o leitor e espera conseguir sua adesão ao apresentar seu ponto de vista 
sobre o assunto, usando o poder da argumentação.

d)  contexto discursivo se organiza em torno da descrição de impressões, observações, características, 
pormenores e detalhes singulares acerca da pandemia.

22)  O texto escrito é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um receptor, no caso o 
leitor. 
A esse respeito, avalie o que se afirma a respeito do processo de elaboração do texto “Como informar as 
crianças em momentos de crise?”.

I. A autora defende a tese de que os adultos desconhecem o poder de transformação do jornalismo 
infantojuvenil e, por isso, apresenta uma crítica explícita sobre isso.

II. A produtora do texto faz referências a outros locutores, citando afirmações feitas por eles, o que 
caracteriza uma estratégia de convencimento em relação à tese defendida.

III. O texto, em determinada passagem, enfoca um fato global e nasce de uma indagação para a qual se 
projeta um posicionamento conclusivo baseado em conhecimentos obtidos.

IV. A jornalista utiliza recursos da língua para dar ênfase às suas opiniões, como, por exemplo, a repetição 
do advérbio de afirmação (2§ e 3§), intercalado em algumas frases que contêm essas opiniões.

Está correto apenas o que se afirma em
a)   I e II.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   III e IV.
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23) Nos textos a seguir discute-se o emprego da acentuação gráfica.

TEXTO I

“E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la – conforme 
a possibilidade de atuação de cada um.” (1§).

TEXTO II

Disponível em: https://ricardoazevedo.blogspot.com/2019/02/hagar-o-horrivel.html. Acesso em: 26 fev. 2021.

Preencha corretamente as lacunas no texto.

Empregou-se o acento circunflexo em “resolvê-la” (Texto I) e o acento agudo em “ajudá-lo” (Texto II) porque 
acentuam-se algumas formas verbais _______________ quando conjugadas com pronomes oblíquos 
_______________ em _______________. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)   oxítonas / átonos / ênclise
b)   oxítonas / tônicos / ênclise
c)   paroxítonas / átonos / próclise
d)   paroxítonas / tônicos / próclise

24)  Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na frase “...E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e 
resolvê-la...” (1§), o termo em destaque foi empregado com o sentido de “função”, “dever”, “obrigação”. 
Todavia, essa mesma palavra, em outro contexto de uso, pode ter mais de uma significação: “parte que 
cada ator ou atriz representa”; “dinheiro em notas”; “letra de câmbio”. Isso ocorre

PORQUE                   
II. na língua portuguesa, essa multiplicidade de sentidos de uma palavra caracteriza um fenômeno linguístico 

denominado sinonímia, ou seja, a relação que se estabelece entre palavras de sentidos semelhantes, 
fato que promove a diversidade vocabular, evitando a repetição de termos e, consequentemente, 
contribuindo para a manutenção da coesão textual.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é verdadeira e a II, falsa.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

25)   “As conjunções subordinativas ligam duas orações, subordinando uma à outra. Com exceção das integrantes, 
essas conjunções iniciam orações que traduzem circunstâncias.”

                                                                                             CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Companha Editora Nacional, 2010, p. 291.

Na frase “...e abre a oportunidade para que a criança ou o adolescente se sinta inserido na situação...”, o 
elemento coesivo em destaque pode ser substituído corretamente, sem alterar o sentido da frase original, por

a)   desde que.
b)   a fim de que.
c)   contanto que.
d)   por mais que.
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26)  “A pontuação marca na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido 
que se quer dar ao texto.”

                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 314. 

A esse respeito, avalie o que se informa sobre os sinais de pontuação.

I. Os travessões, no segundo parágrafo, complementam a informação expressa anteriormente.
II. As vírgulas em “E são os adultos que, efetivamente, assumem o papel...” (1§) isolam o aposto.
III. As aspas em “para adultos” (3§) são usadas com finalidade irônica para realçar a ambiguidade.
IV. A resposta para a indagação contida no título encontra guarida no segundo parágrafo do texto.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   III e IV.

27)  “O determinante é uma palavra que determina um nome, antecedendo-o num grupo nominal. Assim, precede 
o nome, concordando com ele, em gênero e número, e ajuda à construção do seu valor referencial, dando 
indicações sobre aquilo que o nome expressa e limitando ou concretizando o seu significado.”

                                                          Disponível em: <https://observalinguaportuguesa.org/classes-de-palavras-o-determinante/>. Acesso 
em: 26 fev. 2021.

Com base no conceito apresentado, é correto afirmar que o termo grifado é determinante de nome em

a)  “Entre guerras, períodos de recessão e tragédias naturais e humanas, de tempos em tempos as crises 
     surgem” (1§).
b)  “O jornalismo infantojuvenil é capaz de transformar uma geração, a partir da informação de qualidade e 
     do incentivo...” (4§).
c)  “Alguns desses impactos positivos: usa linguagem adequada para este público, garantindo o entendimento 
     e o contexto...” (3§).
d)  “...têm explicado a crise atual – e os seus mais diversos sentidos –, causada pela pandemia de Covid 19, 
     a crianças e adolescentes?” (2§).

28) “Na língua portuguesa, para construir sentido nos enunciados que produzimos, os verbos e nomes ligam-
se a outros termos de diferentes formas. [...] Quando um termo – verbo ou nome – exige a presença de 
outro, ele se chama regente ou subordinante; os que completam a sua significação chamam-se regidos ou 
subordinados. Quando o termo regente é um verbo, ocorre regência verbal. Quando o termo regente é um 
nome – substantivo, adjetivo, advérbio –, ocorre regência nominal”.

                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 355-356.

Com base nesse postulado, é correto afirmar que, no período “O jornalismo infantojuvenil pode transformar 
uma geração, a partir da informação de qualidade e do incentivo ao desenvolvimento do senso crítico e à 
construção de uma cidadania ativa, em qualquer idade.” (4§), os termos “uma geração” e “de uma cidadania 
ativa” devem ser analisados, respectivamente, como

a)   predicativo / complemento verbal.
b)   objeto direto / complemento verbal.
c)   predicativo / complemento nominal.
d)   objeto direto / complemento nominal.
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29)  Leia os textos a seguir.

TEXTO I

 “Palavra que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal.”
                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 

São Paulo: Atual, 2013, p. 181.

TEXTO II

“E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la...” (1§).

Preencha corretamente as lacunas.
Com base no conceito apresentado no Texto I, é correto afirmar que, no Texto II, o termo _______________ 
se classifica morfologicamente como _______________ e está empregado, na frase, com o valor semântico 
de _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é
a)   então / adjetivo / tempo
b)   então / advérbio / afirmação
c)   efetivamente / adjetivo / tempo
d)   efetivamente / advérbio / afirmação

30)  “Concordância é o princípio sintático segundo o qual as palavras dependentes se harmonizam, nas suas 
flexões, com as palavras de que dependem.”

                                                                                              CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Companha Editora Nacional, 2010, p. 438.

A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na estrutura frasal “É necessário muita sobriedade nesses momentos.” (1§), realizou-se corretamente 
a concordância nominal e ela se justifica

PORQUE                   
II. o predicativo aparece às vezes na forma do masculino singular em locuções como “é necessário”, 

embora o sujeito seja substantivo feminino.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é verdadeira e a II, falsa.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31)  Sobre a prática de sedação de pacientes em ventilação mecânica invasiva, é correto afirmar que o/a

a)   Midazolam é a primeira escolha para sedação, na maioria dos casos.
b)   uso de bloqueio neuromuscular contínuo não impede uma estratégia de sedação leve.
c)   pontuação alvo na escala de RASS, para a maioria dos pacientes sedados, é entre - 3 e - 5.
d)   estratégia de despertar diário pela manhã é igualmente eficaz quando comparada à titulação de sedação 

por protocolo guiado por enfermeiros para obtenção de um nível de sedação adequado.

32) Paciente, sexo masculino, 56 anos de idade, submetido à cirurgia de revascularização miocárdica com 
circulação extracorpórea evoluindo nas primeiras horas da admissão com instabilidade hemodinâmica e 
necessidade de aumento de infusão de Norepinefrina a despeito de adequação volêmica com infusão de 
cristaloides.

Na avaliação à beira do leito, o paciente apresentou extremidades quentes, débito de dreno de, 
aproximadamente, 50mL/h nas primeiras horas, PAM 62mmHg, FC: 120bpm, índice cardíaco 3,4L/min/m2 
(VR: 3 a 4), resistência vascular sistêmica 900 (VR 1800 a 2100 dina/s/cm5/m2). 

Considerando o caso descrito, é correto afirmar que  a melhor conduta a ser tomada é o/a

a)   encaminhamento à cineangiocoronariografia e angioplastia de urgência.
b)   início de dobutamina a 2,5mcg/kg/min podendo chegar até a 20mcg/kg/min.
c)   infusão venosa de vasopressina 0,04ui/min e azul de metileno 2mg/kg de ataque com 0,5mg/kg/h por 6 

horas.
d)   deflagração do protocolo de hemotransfusão maciça (1:1:1) e acionar equipe cirúrgica para reabordagem 

cirúrgica.

33)  Com relação à analgesia no doente crítico, é incorreto afirmar que

a)   os opioides constituem uma das bases da analgesia na UTI.
b)   no paciente consciente e comunicativo, deve-se utilizar periodicamente a escala numérica de dor para 

avaliação da dor.
c)    nos pacientes em ventilação mecânica invasiva, a avaliação de dor é impossível, sendo a analgesia feita 

de forma totalmente empírica.
d)   nos casos de dor de difícil tratamento, é considerada boa prática a utilização de fármacos poupadores 

de opioide como agonistas alfa, Cetamina, gabapentinoides, entre outros, observando-se as indicações 
e contraindicações de cada droga.

34) Em 2019, a Campanha de Sobrevivência à Sepse propôs a introdução de um bundle da primeira hora no 
manejo da sepse ou choque séptico, que traz novidades no manejo inicial desta condição. 

É correto afirmar que o bundle propõe o/a

a)  aumento da infusão inicial de cristaloides de 30 para 50mL/kg.
b)  adoção da albumina 20% como a primeira escolha na ressuscitação volêmica da sepse.
c)  possibilidade de início de vasopressores durante a fase inicial de ressuscitação volêmica.
d)  coleta de quatro amostras de hemocultura, com o intuito de aumentar o rendimento do exame.

35)  Paciente transferido para a UTI devido ao quadro de instabilidade hemodinâmica de etiologia a esclarecer. 
Avaliação ultrassonográfica à beira leito apresenta linhas A em todos os campos pulmonares, razão entre 
a área diastólica do ventrículo direito e a área diastólica do ventrículo esquerdo de 0,8, TAPSE de 10mm, 
gradiente da regurgitação tricúspide 35mmHg e tempo de aceleração pulmonar de 45ms. Observa-se, ainda, 
abaulamento do septo interventricular com um ventrículo esquerdo em formato de “D”.

Considerando os achados descritos, é correto afirmar que a provável etiologia do choque é

a)   embolia pulmonar.
b)   choque séptico de foco pulmonar.
c)   insuficiência cardíaca esquerda agudizada padrão frio e úmido.
d)   infarto agudo do miocárdio em território da artéria descendente anterior.
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36)  Paciente de 75 anos, DPOC com 3 internações nos últimos 12 meses, FEV1 de 25% do valor previsto para 
idade, dispneia aos esforços habituais, dá entrada na UTI com choque séptico de foco pulmonar. No manejo 
inicial, demandou norepinefrina em doses moderadas, faliu na ventilação não-invasiva, sendo intubado e 
sedado. No dia seguinte, apresenta piora da função renal com critérios de terapia substitutiva renal. 

Acerca do caso descrito, a conduta mais correta é

a)   ofertar todo suporte necessário para a manutenção da vida.
b)   ofertar hemodiálise, se não houver diretiva antecipatória por escrito.
c)   realizar hemodiálise, pois, caso contrário, seria considerado eutanásia.
d)   reunir com os representantes legais do paciente para definição de cuidados paliativos exclusivos.

37) Paciente de 19 anos, previamente hígido, é admitido na UTI após traumatismo cranioencefálico. Passadas 
48 horas sem sedação, encontra-se intubado, com os sinais vitais sem alterações dignas de nota. Porém, ao 
exame neurológico, observa-se: escala de coma de Glasgow de 3, ausência de drive respiratório, reflexos de 
tosse oculoencefálico, corneopalpebral e vestibulococlear também ausentes. 

Tomografia de crânio apresenta hemorragia intracerebral com hemoventrículo, hematoma subdural com 
efeito de massa, padrão swelling e lesão axional difusa.

Considerando o modelo de priorização de pacientes na UTI, trata-se de um paciente com prioridade

a)   1.
b)   2.
c)   3.
d)   4.

38)  Ainda sobre o caso descrito na questão anterior, é correto afirmar que é necessário

a)   discutir junto à família cuidados paliativos exclusivos.
b)   ofertar todo suporte hemodinâmico e ventilatório necessário inicialmente.
c)   abordar a família, precoce e ostensivamente, acerca da possibilidade de doação de órgãos.
d)   não realizar reposição hormonal (metilprednisolona, levotiroxina, desmopressina) nesses pacientes.

39) Paciente do sexo feminino, 47 anos. Obesidade grau 1. Admitida na UTI por síndrome respiratória aguda 
grave pela COVID-19. Na avaliação inicial, apresenta: FR = 32irpm, esforço respiratório leve. Saturação de 
O2 90% com O2 a 15L/min na máscara facial com reservatório. Foi optado por adaptá-la na cânula nasal de 
alto fluxo (CNAF). 

A respeito da utilização da CNAF na insuficiência respiratória hipoxêmica, é correto afirmar que a

a)   CNAF oferece o potencial benefício de redução de mortalidade.
b)   CNAF só pode ser utilizada por 48h. Após isso, a intubação orotraqueal está indicada.
c)   CNAF está proscrita nos casos de COVID 19 por ser procedimento gerador de aerossol.
d)   ventilação não-invasiva (VNI) é uma modalidade definitivamente melhor que a CNAF nesta categoria de 

doentes.

40)  Paciente, com quadro de SARA por COVID-19, encontra-se intubado e sedado. A relação PaO2/FiO2 é menor 
que 150. 

As seguintes estratégias, potencialmente, minimizam lesão pulmonar e favorecem o prognóstico do paciente, 
exceto o/a

a)   volume corrente de 6ml/kg de peso ideal ou menor.
b)   realização de sessões de posição prona por, pelo menos, 12 a 16 horas por dia.
c)   manutenção de uma pressão de distensão (driving pressure) maior ou igual a 15.
d)   titulação da fração inspirada de oxigênio para a menor necessária, mantendo-se uma saturação de O2 

adequada.
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41)  Paciente, 26 anos, procura hospital por dor no peito e falta de ar há 2 dias. Informa, ainda, tosse seca e 
sensação de febre.

História pregressa: portador de anemia falciforme. Nega outras doenças.
Na avaliação inicial, apresentou:
Mau estado geral, icterícia ++/4+, cianose discreta, hipocorado +++/4+, esforço respiratório moderado.
PA = 120/70mmHg, FC = 140bpm, FR 35irpm, Tax 38,2ºC, SatO2 = 90% em ar ambiente
Estertores crepitantes em base direita.
Ritmo cardíaco regular com sopro mitral.
Radiografia de tórax com opacidade em base direita.

Acerca do caso acima, é incorreto afirmar que 

a)   analgesia adequada é um dos pilares do manejo desta afecção.
b)   devido à suspeita de síndrome torácica aguda, a profilaxia de TEV está contraindicada.
c)   síndrome torácica aguda é a principal causa de morte em paciente com anemia falciforme.
d)   antimicrobianos devem ser iniciados, tipicamente um beta-lactâmico em associação com um macrolídeo.

42) Paciente intubado, para manejo de doença crítica, encontra-se em fase de recuperação de disfunções 
orgânicas. Todavia, apresenta-se mal adaptado à ventilação mecânica em modo PCV. A seguinte curva 
Pressão x Tempo é visualizada no display do respirador:

 

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora

Qual a maneira correta de tratar a assincronia acima?

a)   Diminuir a sedação.
b)   Aumentar a sedação.
c)   Diminuir o tempo inspiratório.
d)   Aumentar o tempo inspiratório.
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43)  Paciente no terceiro dia de pós-operatório de ressecção de lesão intracraniana evolui com poliuria e discreta 
piora neurológica. Ao exame, encontra-se intensamente desidratado e confuso. Apresenta os seguintes 
exames:

1º dia 2º dia 3º dia Valores normais
Diurese (mL) 3000 4500 3800
Na+ (mEq/L) plasmático 140 133 128 135 a 145
K+ (mEq/L) plasmático 3,9 2,9 3,1 3,5 a 5,0
Ureia (mg/dL) 21 35 55 13 a 46
Creatinina (mg/dL) 0,6 0,8 1,2 0,4 a 1,4

Na+ urinário = 80mEq/L (Valor de referência = 20 a 40)
Osmolaridade plasmática: 210 mOsm/L (valor de referência = 285 a 310)
Osmolaridade urinária: 180mOsm/L (valor de referência = 50 a 1400mOsm/L)

Qual é o diagnóstico provável do paciente?

a)   Polidipsia.
b)   Diabetes insipidus.
c)   Síndrome perdedora de sal.
d)   Síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético.

44) Paciente etilista inveterado, admitido na UTI com quadro de dor abdominal intensa em andar superior, 
associada à hipotensão e desidratação pronunciada.

O exames apresentam:

Global de leucócitos = 22.000 (VR 5.000 a 10.000)

Lactato = 3,5 (VR < 2,0)

Albumina = 3,0 (VR 4 a 6)

Amilase sérica = 700 (VR < 130)

Libapse sérica = 800 (VR < 50)

Cálcio sérico = 7,6 (VR 8,8 a 10,3)

Sobre o manejo inicial deste paciente, é correto afirmar que a

a)   profilaxia antimicrobiana não deve ser iniciada.
b)   meperidina está proscrita devido ao efeito potencialmente deletério no esfíncter de Oddi.
c)   necrosectomia precoce está indicada, em caso de necrose pancreática visualizada em TC de abdome.
d)  nutrição oral ou enteral está contraindicada na fase inicial, sendo indicada nutrição parenteral total por, 

pelo menos, 7 dias.

45)  Acerca das disfunções orgânicas relacionadas à sepse (SOFA score), é incorreto afirmar que a

a)  disfunção respiratória é definida pela variável PaO2/FiO2.
b)  disfunção hematológica é definida pela presença de anemia.
c)  disfunção renal pode ser definida pelo débito urinário ou pelo valor da creatinina.
d)  presença de hipotensão e/ou uso de aminas vasoativas definem a disfunção circulatória.

46) Paciente em pós-operatório de retosigmoidectomia eletiva apresenta mal-estar súbito e parada 
cardiorrespiratória em fibrilação ventricular. Durante os 2 primeiros ciclos de ressuscitação cardiopulmonar, 
recebeu 1mg de epinefrina, 2 choques no desfibrilador, permanecendo sem pulso, porém evoluindo para o 
ritmo de assistolia, mesmo após checagem de cabos e derivações. 

Qual o medicamento deve ser administrado a seguir?

a)   Epinefrina 1mg.
b)   Lidocaína 150mg.
c)   Amiodarona 300mg.
d)   Bicarbonato de Sódio 100meq.
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47) Paciente em insuficiência respiratória por exacerbação grave de asma foi intubado. Gasometria arterial 
apresenta acidose respiratória grave com pH de 7,05. 

A melhor estratégia ventilatória a ser seguida, inicialmente, é 

a)   manter uma relação I:E próxima de 1:1.
b)   ventilar em modo VCV para minimizar barotrauma.
c)   aumentar a frequência respiratória a fim de melhorar a acidose respiratória.
d)   reduzir o volume/minuto, a fim de reduzir auto-peep e o risco de barotrauma.

48)  Sepse e choque séptico constituem uma das principais causas de óbito da população geral. 

Acerca do manejo inicial do choque séptico, de acordo com a Campanha de Sobrevivência à Sepse, é 
incorreto afirmar que

a)   antimicrobianos de amplo espectro devem ser administrados assim que possível.
b)   coloides sintéticos (como o hidroxietilamido) estão contraindicados na ressuscitação volêmica do choque 

séptico.
c)  culturas dos seguintes sítios devem ser coletadas, invariavelmente: hemocultura, aspirado traqueal e 

urocultura. 
d)   ressuscitação volêmica deve ser feita, primordialmente, com cristaloides, sendo a albumina uma alternativa 

aceitável.

49)  São medidas que integram o pacote de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, exceto

a)   suspensão diária de sedação.
b)   sistema de aspiração fechado.
c)   aspiração de secreção subglótica.
d)   checagem diária de elegibilidade a teste de respiração espontânea.

50)   Paciente de 61 anos, com hipertensão arterial crônica, sem outros diagnósticos prévios, apresenta quadro de 
queda do estado geral nos últimos dias com inapetência, sonolência, náuseas e vômitos. Nega febre. Trazido 
ao pronto-atendimento, devido à piora de quadro neurológico, manifesta confusão mental. 

Na avaliação inicial, encontra-se gravemente desidratado ++++/4+, abertura ocular apenas após estímulo 
doloroso, não atendendo a comandos verbais. Glicemia capilar à admissão é High (acima dos valores de 
detecção do aparelho).

FC = 103bpm, PA = 160/78mmHg, FR = 28irpm
Exames laboratoriais apresentam:

Leucócitos = 9100
  Gasometria arterial: 

pH: 7,30
HCO3: 19
Glicemia: 1.220
Sódio: 121
Potássio 3,2
Cloreto:  105
Creatinina: 2,4
Ureia: 150
Beta-hidroxibutirato: 0,5 (Valor de referência < 0,6).

A respeito do diagnóstico e manejo do caso acima, é correto afirmar que 

a)   trata-se de um caso de cetoacidose diabética leve.
b)   deve ser iniciada insulina regular intravenosa imediatamente.
c)   deve-se almejar uma glicemia nas primeiras 24 horas abaixo de 200mg/dl.
d)  deve ser iniciada, de forma vigorosa, infusão de nacl 0,9%, tipicamente 1000ml em bolus e infusão 

1000ml/h, nas primeiras horas.
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51)  Paciente, na terceira semana de puerpério, procura hospital por quadro de cansaço e falta de ar progressivos. 
Informa também surgimento de inchaço nas pernas nos últimos dias. Nega doenças prévias, nega tabagismo, 
nega etilismo. Relata pré-natal usual, parto vaginal sem intercorrências.

Alterações relevantes ao exame físico:

Mau estado geral, anasarca.

FC = 120bpm, PA = 140/80mmHg, FR = 32irpm, com esforço respiratório, SatO2 = 85% em ar ambiente.

Ritmo de galope à ausculta cardíaca.

Estertores crepitantes difusos à ausculta respiratória.

Rx de tórax apresenta infiltrado pulmonar predominantemente para-hilar, inversão de trama vásculo-pulmonar, 
aumento de área cardíaca e velamento de ambas hemicúpulas diafragmáticas.

Ecocardiograma apresentou déficit global de contratilidade cardíaca com fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo de 35%.

Foi encaminhada à UTI para manejo, onde recebeu furosemida e nitroglicerina venosa, além de suporte 
ventilatório com ventilação não invasiva.

A respeito da etiologia do agravo e seu manejo, é correto afirmar, exceto

a)   a disfunção cardíaca do ventrículo esquerdo é costumeiramente definitiva.
b)   as arritmias ventriculares são uma das causas de óbito nos casos de miocardiopatia periparto.
c)   o uso de IECA é permitido por se tratar de paciente no puerpério, o mesmo não seria possível no período 

gestacional.
d)  a miocardiopatia periparto é uma das hipóteses diagnósticas, mas trata-se de diagnóstico de exclusão, 

sendo necessário investigar outras causas possíveis.

52)  Paciente admitido com dor torácica em aperto, de forte intensidade e início súbito há 40 minutos da admissão. 
Durante triagem, encontra-se pálido e sudorético. Prontamente, é encaminhado a um leito de dor torácica 
sob responsabilidade do intensivista de plantão e um ECG é realizado:

Disponivel em <https://bityli.com/JlalI.> Acesso em:  22 de Mar 2021

Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que o/a

a)   ECG sugestivo de lesão de tronco de coronária esquerda ou multivascular grave.
b)   necessidade de instituição dupla antiagregação plaquetária preferencialmente com AAS e Clopidogrel.
c)   ECG não definidor, deve-se aguardar os exames de troponina antes de acionar o setor de hemodinâmica 

para realização de angioplastia primária.
d)  oxigênio suplementar faz parte do cuidado inicial de todos os pacientes com suspeita de síndrome 

coronariana aguda (MONA) e deve ser ofertado independentemente da saturação de oxigênio.
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53)  Paciente do sexo masculino, 42 anos de idade, apresenta quadro de cefaleia de forte intensidade e febre 
iniciadas nas últimas horas.

Informa apenas sinusite recente tratada apenas com corticoide nasal, sem outros antecedentes clínicos. 
Nega etilismo, nega tabagismo, nega uso de drogas ilícitas.

Na avaliação inicial, apresenta regular estado geral, sudorese profusa, acianótico, anictérico. 

FC = 110bpm, PA = 130/80mmHg, FR = 24irpm, Tax = 39ºC

Exame neurológico escala de coma de Glasgow de 15, rigidez de nuca, sem déficits neurológicos focais. 
Ausência de papiledema.

Acerca da afecção provável e seu manejo inicial, é incorreto afirmar que a

a)   realização de TC de crânio é imprescindível antes da punção liquórica.
b)   Ceftriaxona em monoterapia seria um esquema antimicrobiano adequado nesta situação.
c)   necessidade de administrar dexametasona idealmente antes ou concomitante ao antimicrobiano.
d)   glicose baixa, proteínas aumentadas e pleocitose com predomínio de neutrófilos são achados comuns 

no líquor destes pacientes.

54) Todas as medidas a seguir devem ser adotadas para a prevenção de infecção de corrente sanguínea associada 
ao cateter venoso central, exceto

a)   antibiótico profilático, antes da inserção.
b)   precaução de barreira máxima na inserção.
c)   reavaliação diária da necessidade do cateter.
d)   higiene das mãos com clorexidina, antes da inserção. 

55)  No caso de se optar, em comum acordo com familiares, por cuidados paliativos exclusivos para um paciente 
internado na UTI, a melhor conduta a ser tomada é

a)  suspender os medicamentos de longo prazo e aqueles considerados fúteis, exceto dieta enteral e 
profilaxias.

b)   manter a prescrição de medicamentos já em uso, incluindo antibióticos e profilaxias, sem adicionar novos 
tratamentos.

c)  suspender os medicamentos de longo prazo e aqueles considerado fúteis, incluindo antibioticoterapia, 
dieta e profilaxias.

d)  manter a prescrição de medicamentos já em uso, inclusive ajustar doses de medicamentos a fim de 
normalizar sinais vitais, como aumento de infusão de norepinefrina se hipotensão ou aumento de FiO2 
se dessaturação.

56)   A decisão por cuidados paliativos exclusivos na Unidade de Terapia Intensiva é, por vezes, complexa. 

Quais os melhores critérios a serem levados para a definição de que um paciente esteja evoluindo para a 
terminalidade?

a)   Presença de falência orgânica, idade, doença aguda reversível.
b)   Índice APACHE II com alta probabilidade de óbito exclusivamente.
c)   Índice APACHE II com alta probabilidade de óbito, presença de falência orgânica, idade.
d)   Extensão da doença de base, baixa capacidade funcional prévia, presença de falência orgânica, gravidade 

da doença aguda.

57)  No que tange o transporte de pacientes graves, são práticas adequadas, exceto

a)   utilizar bombas de infusão dotadas de baterias para infusão de aminas.
b)   usar acessos venosos calibrosos, podendo ser periféricos ou profundos.
c)    iniciar ressuscitação volêmica e infusão de norepinefrina antes do transporte, se instabilidade hemodinâmica.
d)   realizar o transporte o quanto antes e a todo custo é melhor do que tentar estabilizar o paciente antes de 

transportá-lo, no caso de unidades de baixa complexidade.
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58)  Sobre os conceitos de choque e hipoperfusão tecidual, é incorreto afirmar que

a)   pode haver hipotensão sem choque.
b)   pode haver choque sem hipotensão.
c)   pode haver redução do débito urinário no choque.
d)   deve ser avaliada a hipoperfusão tecidual somente com marcadores laboratoriais (lactato, svco2).

59)  O CAM-ICU é uma das ferramentas validadas para o diagnóstico de delirium na UTI. 

Acerca dele, é correto afirmar que 

a)   pacientes com RASS +4 devem ser triados para delirium hipoativo.
b)   demência avançada é umas das contraindicações ao uso da ferramenta.
c)   CAM-ICU só deve ser utilizado nos pacientes com agitação psicomotora.
d)   diagnóstico de delirium, independente do resultado do CAM-ICU, só pode ser confirmado após realização 

de TC de crânio.

60)   A  respeito do tratamento de delirium, é correto afirmar que

a)   medidas não farmacológicas são ineficazes no manejo do delirium.
b)   haloperidol está indicado no controle dos sintomas de delirium hipoativo.
c)   antipsicótico profilático - quetiapina ou haloperidol - devem ser prescritos para pacientes com alto risco 

para desenvolvimento de delirium.
d)  sedação com propofol ou dexmedetomidina reduz a incidência de delirium no paciente em ventilação 

mecânica quando comparado com Midazolam.
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                                                           Exame de Admissão 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO                              

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 
30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos 
Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira se:
► a numeração das questões e a paginação estão corretas;
► todas as questões estão perfeitamente legíveis.
► a “versão” da prova e a “especialidade” constantes deste caderno de questões correspondem aos campos 

“versão” e “especialidade” contidos em seu Cartão de Respostas.
Sendo detectada alguma anormalidade, solicite imediatamente ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do 
caderno de questões; 

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.). 
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a 

mesa, óculos escuros, brincos, quaisquer adornos na região das orelhas, colar, pulseira de qualquer tipo ou 
material (inclusive as de cunho religioso); gorro, “bibico”, lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares, 
qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa e 
embalagens, luvas, cachecol, bolsa, mochila, pochete, livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas 
de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de inscrição), lápis, lapiseira, borracha, régua, caneta 
de corpo não transparente, calculadora, protetores abafadores, tampões e/ou similares auriculares, telefone 
celular, smartphone ou similar; notebook, tablet; pen drive; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; 
controle ou chave de alarme, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos, 
e/ou quaisquer dispositivos que receba, transmita e armazene informações. O candidato não poderá portar 
armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado 
e/ou de serviço.  Os objetos são de responsabilidade do candidato. 

6. No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de 
Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente 
ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira 
responsabilidade do candidato e também considerados incorretos.

8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, 
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.

9. A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos. 
10. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo 

total de prova.
11. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer 

obrigatoriamente no Setor de Provas por, no mínimo, 2 (duas) horas após o seu início. O caderno de 
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, 4 (quatro) 
horas.

12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de 
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

13. É obrigatório que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas e o entregue.
14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão 

de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a não correção da prova e à exclusão do 
Exame.


