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QUESTÃO (0,25): O sistema cardiovascular tem como função principal realizar circulação 
do sangue no organismo, garantindo, dessa forma, que oxigênio e nutrientes sejam levados até 
as células. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta.  

I. As artérias realizam o transporte do sangue do coração para todas as partes do organismo.  
II. Pressão sanguínea é o nome dado à pressão exercida pelo sangue na parede dos vasos 

sanguíneos. 
III. O sangue, durante um circuito completo, passa três vezes pelo coração. 

Resposta: I e II estão corretas. 

QUESTÃO (0,25): Os três principais vasos sanguíneos encontrados no corpo são:  
Resposta: As artérias, veias e os capilares. 

QUESTÃO (0,25): O coração possui dois tipos de movimentos: sístole e diástole. 
Resposta: A sístole é o movimento de contração em que o sangue é bombeado para o corpo. Já 
a diástole, é o movimento de relaxamento, quando o coração se enche de sangue. 

QUESTÃO (0,25): O controle de um ambiente tranquilo faz parte dos cuidados disponibilizados aos 
pacientes com IAM devendo ser também assegurado um ambiente terapêutico diminuindo ao 
máximo o stress nele existente. Para assegurar uma intervenção precoce o enfermeiro deve realizar: 
(Considere a letra V, se verdadeiro ou a letra F, se falso) 
( ) O diagnóstico e planejar as ações de enfermagem. 
( ) Acompanhar e avaliar a evolução do paciente.  
( ) Anotar e registar, cada ação realizada, sendo responsável pela avaliação e tomada de decisões 
que melhorem as condições de saúde dos pacientes. 
Resposta: V – V – V 

QUESTÃO (0,25): O eletrocardiograma (ECG) é um exame, simples, não invasivo e amplamente 
usado na prática clínica.  O ECG tem função de:  
Resposta: Registrar e monitorar os impulsos elétricos emitidos pelo coração. Com objetivo de 
analisar o ritmo e intensidade desses impulsos com intuito de identificar se eles estão ocorrendo 
dentro da normalidade. 

QUESTÃO (0,25): O eletrocardiograma (ECG) representa a corrente elétrica em movimento 
através do coração durante um batimento. Dado os resultados abaixo, podemos identificar, 
respectivamente: 

 
Resposta: Batimento cardíaco normal; Batimento cardíaco acelerado; Batimento cardíaco lento. 

QUESTÃO (0,50): O traçado eletrocardiográfico é formado pelas ondas: 
Resposta: P, Q, R, S e T. 

QUESTÃO (0,25): O ECG é um exame complementar importante no diagnóstico de diferentes 
cardiopatias e outras condições. Um dos traçados eletrocardiográficos é formado pela onda P. Tal 
onda T representa: 



Resposta: a despolarização atrial 
QUESTÃO (0,25): O Eletrocardiograma (ECG) é um exame de triagem básico e, com ele, é possível 
atestar ou contestar a saúde do coração do paciente. A cerca da interpretação do ECG, assinale a 
alternativa incorreta:  
Resposta: A primeira ação para interpretar um eletrocardiograma é o cálculo da frequência cardíaca, 
o que envolve detectar quantas vezes o coração bate em uma hora. 

QUESTÃO (0,50): O Suporte Avançado de Vida em cardiologia (SAVC) é a segunda etapa dos 
cuidados aplicados do paciente com parada cardiorrespiratória (PCR). O SAVC envolve: 

I. Ressuscitação cardiopulmonar. 
II. Desfibrilação. 

III. Dispositivos de via aérea extracorpórea e oxigênio. 
IV. Acesso venoso e drogas 

Resposta: I, II e IV estão corretas. 
QUESTÃO (0,25): A parada cardiorrespiratória pode ser dividida em três fases, são elas: 
Resposta: Fase elétrica, fase hemodinâmica e fase metabólica.  
QUESTÃO (0,50): A assistolia abrange a total ausência de atividade elétrica no miocárdio, podendo 
indicar o estágio final de uma PCR não tratada ou refratária. Ao se deparar com um paciente em 
assistolia, qual procedimento a ser realizado? 
Resposta: Iniciar o protocolo da linha reta para confirmar a ausência total de ritmo: Checar cabos e 
conexões; aumentar o ganho; mudar a derivação. 
QUESTÃO (0,25): O Suporte Básico de Vida (SBV) é: 
Resposta: Um protocolo que estabelece o reconhecimento e a realização das manobras de 
ressuscitação cardiopulmonar com o objetivo de manter a vítima de parada cardiorrespiratória com 
vida até a chegada de uma unidade especializada. 
QUESTÃO (0,25): A American Heart Association (AHA) estima que menos de 40% dos adultos em 
PCR recebem RCP iniciada por socorristas leigos. A AHA recomenda: 
Resposta: O início da RCP pelo socorrista leigo no atendimento a toda suposta PCR, pois o risco de 
dano ao paciente é baixo, mesmo se não estiver em PCR. 
QUESTÃO (0,25): Uma síndrome coronariana aguda acontece quando um bloqueio inesperado em 
uma artéria coronariana reduz significativamente ou interrompe o fornecimento de sangue a uma 
área do músculo cardíaco. A falta de fornecimento de sangue a qualquer tecido é denominada de: 
Resposta: Isquemia. 

QUESTÃO (0,50): O infarto do miocárdio é: 
Resposta: A morte de uma parte do músculo cardíaco ocasionada pela falta de irrigação sanguínea 
ao coração.  

QUESTÃO (0,50): Leia atentamente a afirmação a seguir e, posteriormente, assinale a alternativa 
correta.  

A principal causa do infarto é a aterosclerose. 
Resposta: A aterosclerose é uma doença em que placas de gordura se acumulam no interior das 
artérias coronárias, vindo a obstrui-las. Normalmente o infarto ocorre quando há o rompimento de 
uma dessas placas, levando à formação do coágulo e interrupção do fluxo sanguíneo. 

QUESTÃO (0,25): As novas diretrizes europeias sobre síndromes coronarianas agudas SEM 
elevação do segmento ST (SCA sem ST), descrevem 03 escalas de risco. São elas: Muito alto risco, 
Alto risco e Baixo risco. Assinale a alternativa correta:  
Resposta: Muito alto risco: pacientes que devem chegar à sala de hemodinâmica dentro das 2 horas. 
São aqueles com instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico, angina refratária ou recorrente 
apesar do máximo tratamento médico, arritmias que colocam a vida em perigo. 

 
 



 
QUESTÃO (0,50): Um trombolítico é um medicamento que age na dissolução de um trombo ou 
coágulo sanguíneo. As principais indicações do trombolítico são para: 

I. Acidente Vascular Cerebral Isquêmico 
II. Infarto Agudo do Miocárdio 

III. Embolia Pulmonar Maciça 
IV. Pacientes com pressão descontrolada (maior que 220/110) 

Resposta: I, II e III.  
QUESTÃO (0,25): O Processo de Enfermagem é gerenciado pela Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE), através da qual ocorre o desenvolvimento e organização do trabalho da equipe 
pela qual o enfermeiro é responsável. Sobre a SAE, é incorreto afirmar:  
Resposta: A SAE restringe o conhecimento específico do enfermeiro e reduz a possibilidade de um 
bom atendimento ao paciente, uma vez que o atendimento tem que ser realizado de forma 
engessada. Por outro lado, o conhecimento técnico do profissional fica altamente focado.  

QUESTÃO (0,50): A SAE possibilita a gestão do processo de qualidade, pois as fases do processo 
de enfermagem integram as ações intelectuais da sistematização, visto que este é dinâmico, flexível, 
modificável e científico. Umas das etapas do processo de Enfermagem é a investigação. Nessa etapa 
o enfermeiro irá coletar dados, informações que podem ser passadas pelo próprio paciente, pela 
família ou então, por outras pessoas envolvidas.   A seguir, assinale a alternativa correta:  
Resposta: As informações sobre alergias, histórico de doenças e até mesmo questões psicossociais, 
como, por exemplo, a religião, que pode alterar os cuidados prestados ao paciente.  
QUESTÃO (0,25): O resultado do eletrocardiograma é concluído logo após a realização do exame. 
Se os resultados detectarem qualquer problema com os batimentos cardíacos, pode ser necessário 
realizar um novo ECG ou a indicação de realização de outros exames. Porém, um resultado normal 
não exclui a presença de doenças cardíacas.  
O coração bate em um ritmo regular, geralmente entre: 
Resposta: Entre 60 e 100 batidas por minutos (bpm). 
QUESTÃO (0,50): Nas diretrizes anteriores da AHA, recomendava-se iniciar adrenalina após 2 
(dois) minutos nos ritmos não chocáveis e após o 2º choque nos ritmos chocáveis.  
Agora, com as novas diretrizes, para os ritmos NÃO CHOCÁVEIS é aceitável:  
Resposta: Administrar a epinefrina assim que for possível. 
QUESTÃO (0,25): O tempo no atendimento ao paciente com IAMCSST, é um dos fatores mais 
decisivos para o sucesso do tratamento. De acordo com as diretrizes o tempo de chegada do 
paciente ao hospital com sintomas sugestivos de Infarto Agudo do Miocárdio até a realização do 
eletrocardiograma (ECG), deve ser no máximo de: 
Resposta: 10 minutos 
QUESTÃO (0,50): Os medicamentos trombolíticos revolucionaram o tratamento de muitas condições 
fatais.  No Brasil, o estreptoquinase foi o primeiro trombolítico utilizado. Esse medicamento foi 
utilizado no tratamento do infarto agudo do miocárdio. Acerca dos trombolíticos, assinale a alternativa 
correta:  

I. O trombolítico é um medicamento que atua na dissolução de um trombo ou coágulo 
sanguíneo.  

II. O trombolítico é indicado para desobstruir entupimentos agudos de vasos sanguíneos. Sua 
ação é mais eficiente quanto mais rápido ele é iniciado após a emergência. 

III. O trombolítico é indicado para desobstruir vasos sanguíneos. Sua ação é mais eficiente 
quanto mais tardia sua utilização após a emergência. 

IV. Os medicamentos trombolíticos são empregados em serviços de emergência para salvar 
vidas de pacientes vítimas de AVC e infarto. 

Resposta: Apenas I, II e IV estão corretas 

QUESTÃO (0,25): O duplo desfibrilação sequencial é caracterizado pela:  
Resposta: Aplicação de choques quase simultâneos usando dois desfibriladores. 

 



QUESTÃO (0,25): O eletrocardiograma é um exame que realiza a avaliação da atividade elétrica do 
coração por meio de eletrodos fixados na pele do paciente. Por meio de tal exame, é possível verificar 
o ritmo do coração e o número de batimentos realizados por minuto. A partir disso, pode-se 
diagnosticar a existência de vários problemas cardíacos. Como por exemplo: 
Resposta: Arritmia, taquicardia ou bradicardia. 
QUESTÃO (0,25): Disfunção do Nó Sinusal engloba anormalidades na geração do impulso elétrico 
pelas células P ou na condução do mesmo pelas células T, levando a frequências cardíacas, de 
forma geral, menores de 50 bpm. 
Bradicardia sinusal é definida como um ritmo sinusal com frequência cardíaca abaixo de 55-60 
batimentos por minuto. Já na Parada sinusal ocorrem pausas maiores que 03 (três) segundos na 
atividade atrial, sendo que o ritmo de base é sinusal. Dada a figura a seguir, realize a interpretação, 
apenas com a imagem do exame:  

 
Resposta: Bradicardia sinusal. 
QUESTÃO (0,25): De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Infarto 
Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento STP, pacientes com suspeita de SCASSST e 
dor persistente, dispneia, palpitações ou síncope devem: 

I. ser encaminhados para serviços de emergência idealmente monitorados em ambulância. 
II. procurar por meios próprios o serviço de emergência mais próximo com capacidade de 

realizar ECG e dosagem de troponina. 
Resposta: Apenas I está correta. 
QUESTÃO (0,50): São tipos de classificação do infarto agudo do miocárdio (IAM), de acordo com 
fatores desencadeantes: (assinale com a letra V, se verdadeiro ou com a letra F, se falso). 
( ) IAM espontâneo relacionado com isquemia miocárdica secundária a evento coronariano como 
ruptura ou erosão de placa aterosclerótica coronariana. 
( ) AM secundário à isquemia por desequilíbrio de oferta/ demanda de oxigênio pelo miocárdio, não 
relacionado diretamente à aterotrombose coronariana 
Resposta: V – V 


