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Apresentação

Oi, futuro(a) aprovado(a), tudo bem?

Nos sentimos muito confiantes em te chamar assim, porque sabe-
mos o quanto o livro que você escolheu tem um grande poder de reali-
zar os seus maiores objetivos, enfermeiro. Acredite: este best-seller vai te 
levar mais longe e mais rápido para o sonho de ver o seu nome na lista 
de aprovados.

Para construir este livro, um time de especialistas analisou uma vasti-
dão de provas em Enfermagem com a finalidade de levar para você o con-
teúdo certo, relevante, objetivo, resumido e eficaz para aquilo que você mais 
quer: ser aprovado.

Muita gente já conquistou esse sonho focando em questões comentadas, pois este é um método 
muito eficaz para se preparar para as provas de concurso. Este livro vai muito além dos comentá-
rios. E você está prestes a descobrir.

Prepare-se para ter contigo um aliado na missão de fazer você mais confiante e preparado para 
enfrentar qualquer desafio e dominar a tão esperada prova. 

Vamos juntos?

E quem é a Sanar?

Antes de você já sair pulando para as questões, vamos nos conhecer melhor.

A Sanar existe para empoderar e dar super-poderes aos profissionais da Saúde. Queremos ser a 
Casa da Carreira do profissional da Saúde e acompanhá-lo ao longo de toda a sua jornada: desde 
a faculdade até o auge da sua maturidade profissional, oferecendo todo o suporte necessário pa-
ra que possa ir mais longe e mais rápido em sua carreira.

Fazemos isso criando produtos que unem conhecimento e tecnologia com o objetivo de di-
recionar e preparar o profissional para cada fase e desafio da sua carreira. Para isso, trabalha-
mos com plataformas, aplicativos, cursos online e livros altamente acessíveis para os estu-
dantes e profissionais.
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Grau de dificuldade

Grau de dificuldade

Grau de dificuldade

5 recursos que vão fazer 
você decolar (indo além 
das questões) 

Comentário por alternativas 
(tim-tim por tim-tim): 

esteja certa ou errada, você 
vai poder ler um comentário 
das alternativas, ainda que 

breve, sem deixar passar 
nenhum detalhe.

Dica do autor
(aquele “plus”): 

nas melhores questões, você 
tem uma explicação a mais  

na resolução.

Resumo prático 
(para revisar mais uma vez!): 

o assunto abordado nas  
questões apresentado de  

forma simplificada,  
valorizando o seu empenho  

e o seu tempo.

Referências 
(qualidade do conteúdo comprovada): 

todas as fontes utilizadas 
estão identificadas nas 

referências e privilegiam os 
livros mais recomendados 

nos editais. 

 

 

Questões Categorizadas 
(organização é tudo!):

todas as questões estão  
separadas por assuntos e  
grau de dificuldade. Veja  

como está sinalizado:
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Adorei! Mas como estudar?

Você estuda por questões desde a escola. É uma forma de exercitar o cérebro e condicio-
ná-lo aos assuntos que podem ser cobrados. Para um concurso, usar provas anteriores 
como método de estudo é o que você precisa para entender o funcionamento da banca 
ou instituição, perceber quais assuntos mais caem, se acostumar com o estilo das ques-
tões e reforçar os estudos num assunto que você percebeu não dominar tanto assim.

Isso não parece ser uma grande novidade. Mas resolver questões há bastante tempo 
não significa que tenha aprendido a estudar de forma eficaz e direcionada para provas 
de concurso, não é mesmo?

Por isso, quero te dar 3 dicas de como estudar por questões (e ainda tem um bônus!)

•	 Estude primeiro, responda depois - Isso vai te ajudar a se organizar melhor e 
aproveitar o momento de resolver uma questão para também revisar e identi-
ficar o que você precisa reforçar. Vale usar o resumo do livro para este momen-
to do estudo.

•	 Varie as questões - Evite responder as mesmas questões sempre. Com o pas-
sar do tempo, você poderá não ser capaz de perceber se acertou porque apren-
deu ou se porque decorou. 

•	 Identifique o assunto do enunciado - Na hora de resolver provas anteriores, 
tenha um pensamento estratégico para entender quais temas aquela institui-
ção costuma cobrar e de que forma.

Lembre-se! 
Quando a questão é comentada, como 

acontece neste livro, o aprendizado 
é potencializado. Afinal, ao mesmo 

tempo em que você responde o que foi 
perguntado no enunciado, você confere 

se a resposta foi correta e aprende  
com os comentários das alternativas  

(e aqui você vai mais longe, com  
a dica do autor e resumo).  

Aproveite cada minuto!
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3 passos para um 
estudo inteligente

1. Preparação 

É essencial estudar de forma focada e direcionada. Por isso, a preparação é tão im-
portante quanto o estudo em si. Separe um tempo antes de começar para plane-
jar seus estudos, considerando um dia que você deseja começar, quais materiais 
vai usar e ainda criando seu próprio cronograma de estudos.

2. Mindset 

O mindset é uma atitude mental que determina a forma como você vai responder 
às situações. No seu caso, foque em otimizar os estudos, com toda a energia e aten-
ção que você pode dar. Isso significa não procrastinar e não se distrair.

3. Não decore, entenda!

Você pode descobrir a forma que mais funciona para você. Use abuse de fichas de 
estudo, mapas mentais, resumos escritos e falados. Aposte em associações e bus-
que se envolver com os conteúdos.

Quero te contar um segredo: não adianta estudar sem foco, planejamento e organização. Senão, vo-
cê vai acabar caindo na armadilha de estudar de forma pesada  (e não inteligente), fazendo da sua 
jornada rumo à aprovação um peso que será difícil de carregar – e provavelmente sem resultado.

Para quê estudar pesado se você pode estudar de maneira inteligente? Estudos inteligentes farão 
você utilizar seu tempo e energia naquilo que mais importa: estudar com qualidade e com foco 
no progresso! Você já sabe que estou do seu lado, segurando a sua mão, para você conseguir ter 
sucesso, então separei estes 3 passos simples e certeiros.
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Sabemos que tem uma coisa inevitável quando estudamos com questões: errar. E a maioria das 
pessoas fica frustrada quando isso acontece.
Queremos te ver sempre motivado e sabendo que nada poderá te desviar da sua trajetória, que 
já é de sucesso (e só depende de você!). É nunca se esqueça: errar faz parte de todo aprendiza-
do. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem tomar umas boas quedas. E melhor errar treinan-
do para a prova do que na hora H, né?
Então, separamos 6 coisas que você aprende ao errar uma questão para que você possa voltar 
aqui quando isso acontecer.

 Saber qual assunto você não entendeu muito bem
Às vezes, achamos que dominamos um assunto da raiz do cabelo até a ponta do pé, até que che-
ga o momento de passar da teoria para a prática: a hora de resolver uma questão. É neste instan-
te que você pode fazer uma avaliação sincera do seu método de estudo e entender qual foi a la-
cuna e ir com tudo para se sentir confiante de novo.

 Ficar craque em identificar pegadinhas
Algumas bancas são experts em fazer questões com pegadinhas e a gente sabe: é bem frustrante 
errar por uma “bobagem” dessas. Porém, logo depois da atenção plena na hora da leitura do enun-
ciado e das alternativas, a melhor saída para não cair nestas armadilhas é praticar muito para en-
tender quais são os pontos certeiros que podem querer te desviar da alternativa correta.

 Entender em quais matérias está com dificuldade
Este tópico é bem parecido com o primeiro que listamos aqui, mas tem uma diferença. Ao resol-
ver questões de provas, você pode não só entender aquilo que achava que dominava como tam-
bém identificar matérias que você precisa estudar pela primeira vez ou fazer uma boa revisão por 
não estar conseguindo marcar a alternativa certa. 

 Relembrar coisas que já tinha esquecido
Acreditamos que isso já pode ter acontecido com você. Sabe aquele assunto que foi o primeiro 
que você estudou, mas só errando a questão e conferindo o gabarito você lembra na hora aque-
le tópico que havia esquecido? O erro vai te ajudar a reforçar o que você precisava lembrar e já ti-
nha ficado no fundo da caixola.

 Listar o conteúdo que falta estudar ou revisar
Só ficar chateado ao errar uma questão não adianta nada, né? Então, no momento que reservar 
para resolver questões, você pode fazer uma listinha (no papel ou até no celular) de todo o con-
teúdo que você precisa estudar ou revisar. É uma dica para otimizar as suas revisões e também fa-
zer ajustes em seu plano de estudo.

 Ficar fera em interpretação de texto
Quanto maior o seu repertório de questões resolvidas (até mesmo erradas), mais você vai melho-
rando a sua performance neste quesito e se preparando ainda melhor para a hora H. Isso porque 
você vai aprendendo cada vez mais a interpretar o texto dos enunciados e também das alternati-
vas, tornando tudo mais fluido quando chegar a tão sonhada prova.

Dito tudo isso, só temos uma coisa para te desejar:

Só mais um detalhe 

BONS ESTUDOS E CONTE  
SEMPRE COM A SANAR
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Revisão Técnica: Renata de Paula Faria Rocha

01 (FGV – PREFEITuRA MuNICIPAL DE PAuLÍNIA – 
2021) Paciente do sexo feminino, 35 anos, 

deu entrada na unidade de saúde levada por ami-
gos, inconsciente, apresentando miose, hipoten-
são, bradicardia, bradipneia e hipotermia. Os ami-
gos informaram que a paciente faz uso, entre ou-
tros medicamentos, de morfina para tratamento 
de dor crônica. Nesse caso, diante dos sinais e sin-
tomas apresentados e da suspeita de intoxicação 
por opioide, a conduta imediata recomendada é:

 Ⓐ RCP de alta qualidade.
 Ⓑ Oxigenação e monitoramento dos sinais vitais.
 Ⓒ Uso de naloxona e monitoramento dos si-

nais vitais.
 Ⓓ Ventilação de resgate e administração de 

naloxona.
 Ⓔ RCP, ventilação de resgate e administração 

de naloxona.

Grau de dificuldade

 X DICA DO AuTOR: Durante a leitura do enuncia-
do, é preciso ficar atento ao que se pede: a des-
crição de condutas imediatas em casos de into-
xicação exógena. Ou seja, aquilo que é priori-
tário para salva a vida e prevenir complicações.
Alternativa A: INCORRETA. A RCP está indicada quando 
há evidências de parada cardiorrespiratória, dentre 
elas: ausência de pulso central e/ou ritmo de PCR 
(assistolia, atividade elétrica sem pulso, taquicar-
dia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular).
Alternativa B: INCORRETA. Devido à inconsciência 
e bradipneia, a oxigenação não pode ser consi-
derada uma intervenção que reduz o risco ime-
diato de complicações. Nesse caso, é necessário 
o uso de ventilação de resgate utilizando bolsa-
válvula-máscara.

Alternativa C: INCORRETA. A naloxona é um antago-
nista de receptor opioide inespecífico. No entan-
to, dado que há evidência de bradipneia, é ne-
cessário a manutenção da ventilação para pre-
venir a parada cardiorrespiratória como desfe-
cho. Dessa forma, o monitoramento dos sinais 
vitais, embora relevante, não constitui a condu-
ta imediata.
Alternativa D: CORRETA. A paciente em questão de-
monstra sinais de deterioração clínica e intoxi-
cação por opioide (inconsciência, bradicardia, 
bradipneia, hipotensão e hipotermia e miose). 
Nesse caso, a naloxona é o antagonista receptor 
opioide de escolha recomendado pela American 
Heart Association para os casos de intoxicação 
exógena. Em casos de emergência, podem ser 
administrados via intranasal ou intramuscular. A 
ventilação de resgaste deve ser considerada até 
a que a respiração espontânea e patente retorne.
Alternativa E: INCORRETA. A RCP está indicada quando 
há evidências de parada cardiorrespiratória, dentre 
elas: ausência de pulso central e/ou ritmo de PCR 
(assistolia, atividade elétrica sem pulso, taquicar-
dia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular).
 ] Resposta: Ⓓ1

02 (FGV – PREFEITuRA MuNICIPAL DE PAuLÍNIA – 
2021) Em um paciente com infarto agudo 

do miocárdio, o marcador bioquímico de lesão 
miocárdica que pode permanecer elevado por 
10 dias, proporcionando um tempo maior para 
detecção do evento isquêmico, é a:

 Ⓐ CK-MB.
 Ⓑ CK-Total.
 Ⓒ Mioglobina.
 Ⓓ Cardiotrofina.
 Ⓔ Troponina.
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Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. O CKMB tem seu início 
de elevação de 4h a 8h, pico de 12h a 24h e re-
torno ao normal de 72h a 96h.
Alternativa B: INCORRETA. A CK-total é uma enzima 
encontrada principalmente na musculatura es-
triada, cérebro e coração. É um marcador sensí-
vel, mas inespecífico, de lesão muscular, inclusive 
miocárdica. A elevação dessa enzima pode acon-
tecer em infarto agudo do miocárdio, miocardite, 
distrofia muscular, exercício físico, rabdomiólise e 
traumas. Tem seu pico de elevação de 18h a 30h, 
retornando ao normal em 3 a 4 dias.
Alternativa C: INCORRETA. A mioglobina tem seu 
início de elevação de 2h a 4h, pico de 8h a 10h 
e retorno ao normal em 24h.
Alternativa D: INCORRETA. A CT-1 é membro da su-
perfamília da interleucina-6 (IL-6), produzido 
por cardiomiócitos e fibroblastos cardíacos em 
situações de estresse biomecânico e sob expo-
sição a fatores humorais, como a angiotensina. 
É um marcador potente para avaliação do de-
senvolvimento, progressão e regressão de hi-
pertensão ventricular esquerda em pacientes 
hipertensos.
Alternativa E: CORRETA. A troponina tem seu início 
de elevação de 4h a 6h, pico de 12h a 48h e re-
torno ao normal em 7 a 10 dias.
 ] Resposta: Ⓔ2, 3

03 (FGV – FuNSAÙDE – 2021) Um paciente adul-
to, vítima de atropelamento, apresenta 

abertura ocular após pressão no leito ungueal,  
resposta verbal confusa, flexão anormal do 
membro superior e reatividade pupilar bilate-
ral. De acordo com a Escala de Coma de Glas-
gow, a pontuação final atribuída e o grau de le-
são neurológica são, respectivamente,

 Ⓐ 7 – grave.
 Ⓑ 8 – grave.
 Ⓒ 9 – moderada.
 Ⓓ 10 – moderada.
 Ⓔ 11 – leve.

Grau de dificuldade

 X DICA DO AuTOR: Destaca-se que, a partir da es-
cala de coma de Glasgow com resposta pupilar 

(ECG-P), o estímulo doloroso passa a ser substi-
tuído por pressão. Além disso, é incluída a avalia-
ção da reatividade pupilar à luz. Dessa forma, pa-
ra encontrar o escore, deve-se seguir o seguin-
te esquema: ECG-P = ECG – (número de pupilas 
não reagentes).
RESOLuçãO: Segundo a escala de coma de Glas-
gow (ECG), a abertura ocular à dor/pressão tem 
escore de 2; resposta verbal confusa, escore 4; 
flexão anormal de membros, 3; e reatividade pu-
pilar bilateral, zero –> ECG-P = (2+4+3) – 0 = 9.
 ] Resposta: Ⓒ4

04 (FGV – FuNSAÙDE – 2021) Um paciente che-
gou à unidade de saúde apresentando 

dor torácica com irradiação para o membro su-
perior esquerdo. Os exames laboratoriais reali-
zados nas primeiras 24 horas não detectaram a 
presença de mioglobina na corrente sanguínea. 
Esse é um excelente parâmetro para:

 Ⓐ Descartar a suspeita de doença cardíaca 
crônica.

 Ⓑ Indicar que houve lesão no músculo car-
díaco.

 Ⓒ Sugerir a deficiência de fatores de proteção 
cardíaca.

 Ⓓ Confirmar o diagnóstico de infarto agudo 
do miocárdio.

 Ⓔ Excluir o diagnóstico de infarto agudo do 
miocárdio.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. De modo geral, os pep-
tídeos natriuréticos BNP e NT-pro-BNP são bio-
marcadores que auxiliam o diagnóstico de 
doença cardíaca crônica – especificamente, a 
insuficiência cardíaca.
Alternativa B: INCORRETA. Embora a mioglobina se-
ja o primeiro biomarcador de lesão miocárdi-
ca a elevar, não é específico para o diagnóstico 
da isquemia, podendo indicar lesões na mus-
cular esquelética por traumas e rabdomiólise. 
Se eleva também na insuficiência renal e pro-
cessos infecciosos.
Alternativa C: INCORRETA. A mioglobina é um bio-
marcador que se eleva após qualquer lesão mus-
cular, não tendo relação com deficiência de fa-
tores de proteção cardíaca.
Alternativa D: INCORRETA. Dentre os biomarca-
dores que possuem maior especificidade e 
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Resumo PRático

1. PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

Definição¹ Cessação súbita da atividade mecânica ventricular em indíviduos que não possuem 
doença ou quadro clínico incurável. 

A PCR resulta, em geral, da evolução de uma doença ou de um quadro clínico. 

Em situações de parada cardíaca presenciada, medidas de ressucitação podem recuperar 
a vida com preservação das funções do sistema nervoso central.

A vítima de parada cardiorrespiratória pode apresentar quatro ritmos cardíacos que determinam 
a necessidade de intervenção com desfibrilação (ritmos chocáveis) ou não (ritmos não chocáveis).

Esquema 1 – Ritmos cardíacos

Ritmos chocáveis Ritmo não chocáveis

Fibrilação ventricular (FV) Atividade elétrica sem pulso (AESP)

Taquicardia ventricular (TV) Assistolia

Fonte: American Heart Association ².

•	 Fibrilação ventricular: caracteriza-se por  
atividade elétrica caótica, incapaz de gerar 
contrações eficazes¹.

•	 Taquicardia ventricular sem pulso: não há  
pulso; o ritmo ventricular é demasiadamente  
rápido, o que impossibilita a contração  
ventricular e a geração do pulso central¹.
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•	 Atividade elétrica sem pulso: há um ritmo  
elétrico organizado, mas o ventrículo não  
apresenta contrações ou estas são incapazes  
de gerar pulso¹.

•	 Assistolia: ausência total de atividade elétrica¹.

2. ATENDIMENTO à VÍTIMA DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR)

O atendimento à vítima de PCR está fundamentado na cadeia de sobrevivência proposta pela 
American Heart Association (AHA), a qual sistematiza as ações prioritárias para garantir a sobrevi-
vência da vítima, a partir das melhores evidências científicas.

Dessa forma, a AHA divide a cadeia de sobrevivência em:

•	 Extra-hospitalar: quando a PCR ocorre fora dos serviços de saúde.

Fonte: American Heart Association².

•	 Intra-hospitalar: quando a PCR ocorre no espaço dos serviços de saúde.

Fonte: American Heart Association².

2.1. Suporte básico de vida (SBV) em adultos

O SBV deve ser iniciado sempre que uma vítima for encontrada inconsciente e com pulso cen-
tral ausente.

ENFERMAGEM 1000 QUESTOES-2023_BOOK.indb   128 17/11/2022   16:52:51


