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 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
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resposta correta em relação ao enunciado da questão.
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Língua Portuguesa

5 questões

Fundamental é chegar ao essencial
“Por que eu preciso morar em grandes cidades, viver
desesperado dentro de um carro para lá e para cá,
restringir imensamente meu tempo de convivência
com as pessoas de que eu gosto, reduzir o meu ócio
criativo para ficar num lugar onde vão me oferecer
apenas e tão somente dinheiro?”Essa é uma dúvida
que provavelmente atravessou muitas pessoas no
trajeto de ida ou de volta do trabalho.
Para alguns, a resposta a esse questionamento poderia vir de pronto: “Porque sem dinheiro não se vive”.
Sim, sem dinheiro não se vive, mas só com dinheiro
não se vive. Há uma mudança em curso no mundo do
trabalho. As pessoas estão começando a fazer uma
distinção necessária entre o que é essencial e o que é
fundamental.
Essencial é tudo aquilo que você não pode deixar de
ter: felicidade, amorosidade, lealdade, amizade, sexualidade, religiosidade. Fundamental é tudo aquilo que
o ajuda a chegar ao essencial. Fundamental é o que
lhe permite conquistar algo. Por exemplo, trabalho
não é essencial, é fundamental. Você não trabalha
para trabalhar, você trabalha porque o trabalho lhe
permite atingir a amizade, a felicidade, a solidariedade.
Dinheiro não é essencial, é fundamental. Sem ele,
você passa dificuldade, mas ele, em si, não é essencial. O que eu quero no meu trabalho é ter a minha
obra reconhecida, me sentir importante no conjunto
daquela obra. Essa visão do conjunto da obra vem
levando muitas pessoas a questionar o que, de fato,
estão fazendo ali.
Isso não é exclusivo do mundo do trabalho, mas vale
para a vida em geral. Nós estamos substituindo paulatinamente a preocupação com os “comos” por uma
grande demanda em relação aos “porquês”. O nosso
modo de vida no Ocidente está em crise e algumas
questões relevantes vêm à tona: a compreensão
sobre a nossa importância, o nosso lugar na vida, o
que vale e o que não vale, qual é o próprio sentido
da existência. Afinal de contas, a ciência nos prometera há cem anos que, quanto mais tecnologia, mais
tempo livre haveria para a família, para o lazer, para a
amorosidade.

Ora, durante os últimos cinquenta anos se trabalhou
em busca de um lugar no mundo do fundamental:
a propriedade, o consumo. Isso não satisfaz a nossa
necessidade de reconhecimento, de valorização. Hoje
temos um fosso entre o essencial e o fundamental,
que leva as pessoas a ficarem absolutamente incomodadas: “Por que eu estou fazendo isso?” E a nossa
lista dos “porquês” foi sendo substituída pela lista dos
“apesar de”: “Apesar do salário...”, “Apesar das pessoas...”,
“Apesar desse ambiente, eu faço”. É muito diferente de
se ter razões para fazer. Quando há a razão de um lado,
o senão de outro, e a balança começa a pesar para a
senão, indagamos: “Qual a qualidade da minha vida?”
CORTELLA, M. S. Qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre
gestão, liderança e ética. 11 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010, p. 63-65.
[Adaptado]

1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto.
(

) Trata-se de um texto narrativo, que aborda
uma sequência de fatos localizados temporal
e espacialmente.
( ) O autor inicia seu texto com uma questão que
norteará, no decorrer do texto, sua reflexão
sobre o que é fundamental e o que é essencial
na vida.
( ) No terceiro parágrafo, o autor fundamenta
seu argumento através do uso de definições e
de exemplos.
( ) O texto apresenta um estilo com traços de
informalidade, o que se observa, por exemplo,
no uso da segunda pessoa do singular e da
primeira do plural como recurso para ganhar
a adesão do leitor.
( ) Trata-se de um texto de autoajuda que orienta
o leitor no campo profissional para ser bem
sucedido financeiramente no trabalho, como
forma de preencher o vazio de sua existência.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•V•F•F
V•V•F•V•V
F•V•V•V•F
F•V•F•V•V
F•F•V•F•F
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2. Considere os trechos abaixo retirados do texto:
1. “Por que eu preciso morar em grandes cidades,
viver desesperado dentro de um carro para lá
e para cá, restringir imensamente meu tempo
de convivência com as pessoas de que eu
gosto, reduzir o meu ócio criativo para ficar
num lugar onde vão me oferecer apenas e tão
somente dinheiro?” (primeiro parágrafo)
2. “Porque sem dinheiro não se vive”. (segundo
parágrafo)
3. Nós estamos substituindo paulatinamente a
preocupação com os “comos” por uma grande
demanda em relação aos “porquês”. (quarto
parágrafo)

3. Leia as afirmativas abaixo, considerando-as em
relação ao texto.
1. A palavra sublinhada em “Essa é uma dúvida
que provavelmente atravessou...” (primeiro
parágrafo) e “Hoje temos um fosso entre o
essencial e o fundamental, que leva as pessoas... (5o parágrafo) está funcionando como
pronome relativo nos dois casos.
2. Em “Sem ele, você passa dificuldade, mas ele,
em si, não é essencial.” (3o parágrafo) e “Isso
não é exclusivo do mundo do trabalho, mas
vale para a vida em geral.” (4o parágrafo), a
conjunção “mas” é usada, em ambos os casos,
para invalidar o conteúdo exposto na oração
que precede o referido conector e introduzir
um argumento contrário.
3. A locução verbal sublinhada em “Essa visão
do conjunto da obra vem levando muitas pessoas...” (terceiro parágrafo) poderia ser substituída por tem levado, sem prejuízo no significado
e sem ferir a norma culta da língua escrita.
4. Em “a ciência nos prometera” (4o parágrafo), a
forma verbal sublinhada poderia ser substituída por “tinha prometido” sem prejuízo no
significado temporal e sem ferir a norma culta
da língua escrita.
5. Em “Há uma mudança em curso” (2o parágrafo)
e “há cem anos” (4o parágrafo), o verbo haver é
impessoal e tem significado existencial.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação aos trechos.
( ) As palavras “Por que” (em 1), “Porque” (em 2) e
“porquês” (em 3) apresentam grafias distintas
por estarem funcionando, respectivamente,
como pronome relativo, conjunção subordinativa e pronome interrogativo.
( ) Em 1, “de que” poderia ser substituído por “de
quem” ou “das quais”, sem prejuízo de significado e sem ferir a norma culta da língua escrita.
( ) Em 1, o pronome relativo “onde” poderia ser
substituído por “aonde” sem ferir a norma
culta da língua escrita, pois faz referência a
uma localização sem envolver movimento.
( ) Em 2, se o pronome átono “se” fosse posposto
ao verbo, estaria ferindo a norma culta da
língua escrita no que se refere à colocação
pronominal.
( ) Em 3, a palavra “paulatinamente” poderia ser
substituída por “rapidamente”, sem prejuízo
de significado.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

F•F•V•V•F
F•V•F•V•F
F•V•F•V•V
V•F•V•F•V
V•V•F•F•F
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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4. Considere os trechos abaixo retiradas do texto:
1. “Quando há a razão de um lado, o senão de
outro, e a balança começa a pesar para a
senão, indagamos: ‘Qual a qualidade da minha
vida?’.” (quinto parágrafo)
2. “Para alguns, a resposta a esse questionamento poderia vir de pronto: ‘Porque sem
dinheiro não se vive’.” (segundo parágrafo)
3. “Essencial é tudo aquilo que você não pode
deixar de ter: felicidade, amorosidade, lealdade, amizade, sexualidade, religiosidade.”
(terceiro parágrafo)
4. “O nosso modo de vida no Ocidente está em
crise e algumas questões relevantes vêm à
tona: a compreensão sobre a nossa importância, o nosso lugar na vida, o que vale e o que
não vale, qual é o próprio sentido da existência.” (quarto parágrafo)

5. Assinale a alternativa correta, com base no texto.
a. (

b.

c.

d.

e.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação aos trechos.
( ) Em 1, a pergunta funciona como complemento verbal de “indagamos”.
( ) Em 2, a oração introduzida por “Porque”
funciona como explicitação do conteúdo
expresso pelo substantivo “resposta”.
( ) Em 1 e 2, o sinal de dois-pontos é usado para
introduzir um discurso direto, reproduzindo a
fala de alguém.
( ) Em 3, as palavras introduzidas por dois-pontos
são adjetivos que qualificam “Essencial”.
( ) Em 4, o sinal de dois-pontos é usado para
introduzir um discurso indireto.

) O autor assume uma visão neutra e objetiva
em relação ao tema que aborda, o que se evidencia pelo uso de argumentos de autoridade
expressos em uma linguagem culta.
( ) A crise do modo de vida ocidental deve-se
ao uso abusivo da tecnologia e ao avanço da
ciência nos últimos cem anos.
( ) O autor demonstra uma atitude pessimista
em relação ao futuro da humanidade, pois
acredita que as pessoas não são capazes de se
libertarem do consumismo.
( ) No último parágrafo, o autor aborda o equilíbrio existente atualmente entre razão versus
senão na tomada de decisões pelos sujeitos
sobre suas vidas afetivas e sociais.
( X ) A preocupação com os “porquês” seria correlata a uma busca pelo essencial da vida;
enquanto a preocupação com os “comos”
estaria vinculada a uma busca pelo fundamental da vida.

Conhecimentos Específicos

6. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação ao Acidente Vascular
Isquêmico (AVI).
(
(
(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•V•F•F
V•F•V•F•V
V•F•V•V•F
F•V•F•V•F
F•V•F•F•V

35 questões

(

) É responsável por cerca de 80% dos casos de
Acidente Vascular Cerebral.
) Pode ocorrer devido à formação de um ateroma nos vasos do cérebro.
) Entre os sintomas podemos encontrar dores
de cabeça muito fortes e perda de força em
um dos lados do corpo.
) Caracteriza-se por um rompimento dos vasos
sanguíneos dentro ou ao redor do cérebro.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•V•F
V•V•F•V
V•F•V•V
F•V•V•F
F•F•F•V
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7. De acordo com o Ministério da Saúde, na classificação de risco em obstetrícia, o atendimento à mulher
deve ser realizado segundo a cor atribuída:

9. Na crise asmática o paciente pode apresentar
alguns sinais e sintomas. Dentre eles, podemos citar:
1. A respiração se torna rude e bem audível,
com presença de sibilos, principalmente à
expiração.
2. Os pulmões se tornam hiperinsuflados e
ocorre aumento no diâmetro anteroposterior
do tórax.
3. Os pacientes geralmente apresentam taquipneia, taquicardia e hipertensão sistólica leve.
4. Nos casos moderados, os pacientes apresentam retrações subcostais acentuadas, cianose
e pulso > 120 batimentos/minuto.

Na classificação vermelha, o atendimento deve
ser          ; na laranja, em     min;
na amarela, em     min; na verde, até     min
e na azul, o atendimento não é prioritário, podendo
ser realizado encaminhamento, de acordo com a
pactuação.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

urgente • 15 • 30 • 90
imediato • 10 • 30 • 120
imediato • 15 • 30 • 120
em 5 min • 10 • 20 • 120
em 5 min • 15 • 45 • 120

8. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação à assistência à mulher em
processo de abortamento.
( ) Na ameaça de abortamento, o orifício interno
do colo uterino encontra-se fechado; o
volume do útero é compatível com a idade
gestacional.
( ) No abortamento cirúrgico, a aspiração a
vácuo intrauterina é a técnica de escolha para
a interrupção da gravidez de 12 a 14 semanas
de gestação.
( ) No abortamento retido, ocorre regressão dos
sinais e sintomas da gestação; o colo uterino
encontra-se dilatado e há perda sanguínea.
( ) O abortamento é considerado habitual
quando ocorre perda espontânea e consecutiva de três ou mais gestações antes da 22a
semana.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

V•V•V•V
F•V•V•F
V•V•V•F
F•V•F•V
V•V•F•V
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

10. Em pacientes internados com ventilação mecânica,
em Unidades de Terapia Intensiva, algumas medidas
de prevenção das pneumonias são:
1. Manter o paciente em posição de semirrecumbente, ou seja, com elevação da cabeceira
em 30 a 45°, se não houver contraindicação.
2. Aspirar a secreção subglótica rotineiramente,
de acordo com a necessidade de cada
paciente, com técnica estéril.
3. Trocar o circuito do ventilador, a cada dois
dias, para reduzir a incidência de pneumonia
associada à ventilação mecânica.
4. Fazer higiene oral com antissépticos, utilizando uma pequena esponja, evitando lesões
da cavidade, três a quatro vezes ao dia.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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11. A Hemorragia Pós-Parto (HPP) é uma das principais causas de morte materna.
No que se refere à prevenção da HPP:
1. Todas as parturientes devem receber uterotônicos durante a 3a fase do parto, sendo
a ocitocina recomendada como o fármaco
preferencial.
2. A massagem uterina contínua é recomendada
para prevenir a HPP em mulheres que
receberam ocitocina profilática, pois reduz a
perda de sangue.
3. O clampeamento precoce do cordão umbilical (< 1 minuto após o nascimento) não é
recomendado, a menos que o neonato esteja
asfixiando e precise ser reanimado.
4. A avaliação do tônus uterino abdominal pós
-parto para a identificação precoce da atonia
uterina é recomendada somente para as
multíparas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

12. Infecção hospitalar é definida como:
a. ( ) patologia adquirida no hospital após 12 horas
da admissão na unidade hospitalar.
b. ( ) patologia adquirida no hospital após 24 horas
da admissão na unidade hospitalar.
c. ( ) patologia adquirida no hospital após 36 horas
da admissão na unidade hospitalar.
d. ( X ) patologia adquirida no hospital após 48 horas
da admissão na unidade hospitalar.
e. ( ) patologia adquirida no hospital após 72 horas
da admissão na unidade hospitalar.

13. As queimaduras são causadas por diferentes
agentes etiológicos: térmicos, elétricos, radioativos,
químicos e biológicos.
Identifique as afirmativas corretas sobre o assunto.
1. Quando as lesões estão acima de 20% da
superfície corporal, o paciente é classificado
como grave ou grande queimado.
2. Na queimadura elétrica, a destruição maciça
de tecido muscular libera potássio, que em
níveis elevados predispõe a arritmias.
3. Escarotomia é indicada nas queimaduras circunferenciais de membros ou do tronco para
possibilitar a expansão e perfusão dos tecidos
comprometidos.
4. Na queimadura de segundo grau, as lesões
atingem a epiderme, a derme e a hipoderme.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

14. A Política de Humanização da Assistência
Hospitalar aponta diferentes parâmetros distribuídos
em três grandes áreas:
a. (

b.

c.

d.

e.

) grupo de voluntariado; acolhimento e atendimento dos usuários; e interação com os
gestores.
( ) trabalho dos profissionais; interação com os
gestores; e acolhimento e atendimento dos
usuários.
( X ) acolhimento e atendimento dos usuários;
trabalho dos profissionais; e lógicas de gestão
e gerência.
( ) lógicas de gestão e gerência; acolhimento
e atendimento dos usuários; e grupos de
voluntariado.
( ) estratégias de comunicação entre os setores;
trabalho dos profissionais; e padrões de atendimento ao usuário.
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15. Analise as afirmativas abaixo, em relação ao atendimento à vitima de intoxicação ou envenenamento:
1. O socorrista deve oferecer carvão ativado,
para neutralizar o veneno.
2. O vômito não deve ser induzido, nos casos
de ingestão de derivados de petróleo (como
querosene ou gasolina) ou substâncias ácidas
ou básicas.
3. As embalagens dos produtos, restos de substâncias ou conteúdos vomitados, encontrados
no local, devem ser guardados para facilitar
a identificação do veneno e tratamento
adequado.
4. As intoxicações podem ser classificadas em
três categorias: acidentais, ocupacionais e
intencionais.
5. Em caso de contato com a pele, não lave a
região atingida, pois essa atitude, pode facilitar a identificação do veneno.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

16. A hipotermia é um fator de risco para recém-nascidos, podendo se caracterizar como uma emergência, principalmente em prematuros. Assim sendo, a
Organização Mundial da Saúde recomenda que todos
os recém-nascidos devem ser mantidos em temperatura ambiental de no mínimo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

24ºC.
25ºC.
26ºC.
27ºC.
28ºC.
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17. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação às urgências e emergências
psiquiátricas.
(

(
(

(

) Emergência em psiquiatria é conceituada
como um transtorno no pensamento, nos
sentimentos ou nas ações, envolvendo risco
de morte ou risco social grave e necessitando
de intervenções imediatas.
) Os quadros agudos de ansiedade podem ser
classificados como emergências psiquiátricas.
) Ansiedade leve, distúrbios de relacionamento
pessoal podem ser classificados como urgência psiquiátrica.
) As urgências psiquiátricas geralmente são
quadros de evolução mais lenta e compreendem situações nas quais os riscos são menores
e necessitam de intervenções a curto prazo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•F•F
F•V•V•F
V•F•F•V
F•F•V•V
V•F•F•F

18. Para a antissepsia cirúrgica das mãos e antebraços,
recomenda-se o uso de um antisséptico degermante.
O procedimento, no caso da primeira cirurgia, deve
durar:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

de 3 a 5 minutos.
de 3 a 7 minutos.
de 4 a 10 minutos.
de 5 a 7 minutos.
de 5 a 10 minutos.
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19. Analise as afirmativas abaixo em relação à
Insuficiência Renal Aguda em crianças.
1. É um quadro de diminuição abrupta da filtração glomerular, com acúmulo dos produtos
de degradação metabólica e desenvolvimento de azotemia.
2. A anúria pode estar presente e raramente
observa-se oligúria.
3. O volume urinário mantém-se dentro dos limites normais em cerca de 30 a 80% dos casos.
4. Considera-se oligúria quando o volume urinário estiver inferior a 150 ml/m2/dia (aproximadamente 0,5 ml/kg/h em recém-nascidos e
1,0 ml/kg/h em crianças maiores).
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

21. Na reanimação cardiorrespiratória em pediatria
(bebês com menos de 1 ano e crianças até o início da
puberdade), é aconselhável que o socorrista forneça
compressões torácicas que comprimam, pelo menos,
um terço do diâmetro anteroposterior do tórax do
paciente. Isso equivale a cerca de:
a. (
b.
c.
d.
e.

) 1 polegada (3 cm) em bebês, e até
3 polegadas (6 cm) em crianças.
( X ) 1,5 polegadas (4 cm) em bebês, e até
2 polegadas (5 cm) em crianças.
( ) 2 polegadas (5 cm) em bebês, e até
3 polegadas (6 cm) em crianças.
( ) 2,5 polegadas (5,5 cm) em bebês, e até
4 polegadas (7 cm) em crianças.
( ) 3 polegadas (6 cm) em bebês e até
4 polegadas (7 cm) em crianças.

22. No atendimento de um acidentado, a avaliação
da temperatura permite identificar o estado da pessoa,
pois em algumas emergências, a temperatura muda
muito.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.

20. Em caso de Parada Cardiorrespiratória em adultos,
o correto é que o socorrista aplique compressões torácicas na frequência de:

(

a. ( ) 60 a 80/minuto, permitindo o retorno total do
tórax após cada compressão.
b. ( ) 80 a 100/minuto, permitindo o retorno total
do tórax após cada compressão.
c. ( X ) 100 a 120/minuto, permitindo o retorno total
do tórax após cada compressão.
d. ( ) 120 a 140/minuto, permitindo o retorno total
do tórax após cada compressão.
e. ( ) 120 a 160/minuto, permitindo o retorno total
do tórax após cada compressão.

(
(

(

) Não se verifica a temperatura nos casos de
vítimas inconscientes, crianças depois de
ingerirem líquidos (frios ou quentes), após
extração dentária ou inflamação na cavidade
oral.
) O corpo humano perde calor através de eliminação, evaporação e condução.
) Na verificação da temperatura axilar, utilizando termômetro de mercúrio, o mesmo
deve ser mantido sob a axila seca, por cerca
de 5 a 7 minutos, com o acidentado sentado.
) Acidentados com temperatura muito alta, por
um longo período, podem ter lesão cerebral
irreversível.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•F•V
V•V•F•F
V•F•F•V
F•V•V•V
F•V•V•F
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23. Analise as afirmativas abaixo em relação aos animais peçonhentos:
1. Animal peçonhento é aquele que possui glândula produtora de veneno, mas não possui
aparelho inoculador para injetá-lo.
2. Os sinais e sintomas do envenenamento
variam de acordo com a espécie que causou o
acidente, a quantidade de veneno inoculado,
peso e idade da vítima, as condições de nutrição e o atendimento recebido.
3. Mordidas de cobras não peçonhentas não são
consideradas sérias e geralmente são tratadas
como ferimentos leves.
4. As serpentes do gênero Bothrops são responsáveis pela maioria dos acidentes ofídicos
registrados no país (cerca de 90%), pois são
espécies agressivas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

24. A luxação caracteriza-se por:
a. ( ) Torsão de uma articulação, em geral com
lesão de ligamento.
b. ( ) Quebra de um osso, com deslocamento da
articulação.
c. ( ) Lesão de ligamento com presença de hematoma e edema.
d. ( ) Lesão óssea, com exposição dos ossos e
ligamentos.
e. ( X ) Deslocamento repentino e duradouro, parcial
ou completo de um ou mais ossos de uma
articulação.

Página 10

25. A “Regra dos Nove”, proposta por Wallace, é uma
das formas utilizadas para classificar queimaduras em
relação à superfície corporal queimada.
A “Regra dos Nove”, utilizada para crianças,
compreende:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Cabeça – 4,5%; Rosto – 4,5%; Torax – 16%;
Costas – 16%; Membro Superior (frente) – 5%,
Membro Superior ( (costas) – 5%; Membro
Inferior (frente) – 9% e Membro Inferior (costas) – 9%
( ) Cabeça – 4,5%; Rosto – 4,5%; Tórax – 18%;
Costas – 18%; Membro Superior (frente) –
4,5%; Membro Superior ( (costas) – 4,5%;
Membro Inferior (frente) – 9% e Membro
Inferior (costas) – 9%
( ) Cabeça – 7%; Rosto – 7%; Torax – 16%; Costas –
16%; Membro Superior (frente) – 5%, Membro
Superior ( (costas) – 5%; Membro Inferior
(frente) – 9% e Membro Inferior (costas) – 9%
( X ) Cabeça – 7%; Rosto – 7%; Tórax – 18%; Costas
– 18%; Membro Superior (frente) – 4,5%,
Membro Superior ( (costas) – 4,5%; Membro
Inferior (frente) – 8% e Membro Inferior (costas) – 8%
( ) Cabeça – 9%; Rosto – 9%; Torax – 16%; Costas
– 16%; Membro Superior (frente) – 4,5%,
Membro Superior ( (costas) – 4,5%; Membro
Inferior (frente) – 6% e Membro Inferior (costas) – 6%
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26. Considera-se crise hipertensiva em adultos jovens,
o aumento da pressão arterial com risco de morte
ou de lesão de órgãos-alvo. Divide-se em urgência
e emergência hipertensiva. Considera-se urgência
hipertensiva:
a. ( ) quando existe evidente dano agudo e progressivo vascular e de órgãos-alvo, com rápida
descompensação da função de órgãos vitais
e com risco iminente de morte ou de lesão
orgânica irreversível, demandando início imediato da redução dos níveis pressóricos.
b. ( ) importante elevação da pressão arterial (em
geral PA diastólica ≥ 150 mmHg), sem sintomas graves e sem risco imediato à vida ou de
dano agudo a órgãos-alvo (cérebro, coração,
pulmões e rins) ou comprometimento vascular, mas que pode evoluir para complicações
graves.
c. ( ) quando existe evidente dano agudo e progressivo vascular e de órgãos-alvo, sem
descompensação da função de órgãos vitais
e com risco iminente de lesão orgânica
irreversível, demandando início imediato da
redução dos níveis pressóricos.
d. ( ) importante elevação da pressão arterial (em
geral PA diastólica ≥ 140 mmHg), com sintomas graves, mas sem risco imediato à vida
ou de dano agudo a órgãos-alvo (cérebro,
coração, pulmões e rins) ou comprometimento vascular, mas que pode evoluir para
complicações graves.
e. ( X ) importante elevação da pressão arterial (em
geral PA diastólica ≥ 120 mmHg), sem sintomas graves e sem risco imediato à vida ou de
dano agudo a órgãos-alvo (cérebro, coração,
pulmões e rins) ou comprometimento vascular, mas que pode evoluir para complicações
graves.

27. Analise as afirmativas abaixo em relação à crise
convulsiva ou epilética no adulto.
1. Crise convulsiva ou epilética pode ser uma
manifestação de um processo patológico
sistêmico reversível ou de uma disfunção
inerente ao Sistema Nervoso Central.
2. O estado de mal epiléptico é a ocorrência
de crises epiléticas prolongadas (acima de 5
minutos) ou repetitivas, persistindo por 30
minutos ou mais, que permitem a recuperação da consciência entre os eventos.
3. A “Crise generalizada tônico-clônica” raramente ultrapassa 5 minutos de duração e é a
mais comum das manifestações quando de
uma crise convulsiva.
4. Os sinais ou sintomas de uma crise convulsiva
se caracterizam por súbita perda da consciência, acompanhada de contrações musculares
involuntárias, cianose, salivação intensa,
lábios e dentes cerrados e eventual liberação
esfincteriana fecal e/ou urinária.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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28. O transporte inter-hospitalar do recém-nascido
com instabilidade clínica deve ser feito com presteza e
segurança.

29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) com relação ao Descolamento
Prematuro de Placenta (DPP) e à Placenta Prévia (PP).

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
( ) A equipe, pelo menos um médico e uma
enfermeira, ou técnico de enfermagem e
um motorista, deverão estar presentes no
transporte.
( ) Ao entrar na ambulância com o recém-nascido, mudar a fonte de O2 da incubadora de
transporte para a ambulância, porque a bala
de O2 da incubadora é muito pequena; mudar
também a fonte de energia.
( ) Se tiver algum familiar acompanhando o
transporte, o mesmo deve ir junto ao recém-nascido, usando cinto de segurança.
( ) Se for necessário algum procedimento com o
recém-nascido durante o transporte, deve-se
solicitar que o motorista da ambulância ande
mais devagar.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

F•F•V•V
F•V•F•F
F•V•V•V
V•F•V•F
V•V•F•F
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(

(
(
(

(

) Na PP marginal ocorre a implantação total ou
parcial da placenta no segmento inferior do
útero, que recobre o colo uterino.
) Um dos principais fatores de risco para PP é a
cicatriz uterina por cesariana anterior.
) Na PP o sangramento é indolor e pode ocorrer
no segundo ou terceiro trimestre.
) A sobredistensão uterina (polihidrâmnio ou
gestação gemelar) e a hipertensão são fatores
de risco para o DPP.
) O DPP com sangramento vaginal é responsável pela apoplexia útero-placentária ou “útero
de Couvelaire”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V•V•V•F•F
V•F•V•F•F
F•V•V•V•V
F•V•V•V•F
F•V•F•V•F
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30. Analise as afirmativas relacionadas com as
síndromes hipertensivas da gravidez:
1. A síndrome HELLP é o quadro clínico caracterizado
por hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia, que decorre do agravamento do quadro
de pré-eclâmpsia.
2. Nas gestantes que fazem uso do Sulfato de
Magnésio, é indispensável manter sempre à mão o
gluconato de cálcio que atua como antídoto no caso
de eventual parada cardíaca.
3. Na pré-eclâmpsia para a avaliação das condições
fetais, são preconizadas a contagem de movimentos
fetais, a avaliação do crescimento fetal e do líquido
amniótico e a cardiotocografia basal.
4. Os níveis séricos diminuídos de ácido úrico correlacionam-se com restrição de crescimento fetal
intrauterino.

31. A hipoglicemia e a hiperglicemia no adulto são
alterações metabólicas que possuem características
distintas.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
(

(

(

(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

(

) Hipoglicemia é a diminuição dos níveis glicêmicos para valores abaixo de 70 mg/dL, mas
os sintomas clínicos usualmente ocorrem
quando a glicose plasmática é menor que 60
mg/dl a 50 mg/dl.
) Fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão, coma e convulsão são sintomas neuroglicopênicos da hiperglicemia.
) A queda da glicemia leva a manifestações de
liberação do sistema simpático como sudorese, taquicardia, apreensão e tremor.
) A hiperglicemia pode ser causada pelo excesso
de alimentação, carência de exercícios físicos
ou stress motivado por uma doença.
) A hipoglicemia matinal pode ser decorrente
do chamado ‘fenômeno do alvorecer’, em que
hormônios contrarreguladores da madrugada
reduzem a liberação de glicose.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•F•V•V•V
F•V•F•V•F
V•F•V•V•F
F•F•V•V•F
V•F•V•F•V
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32. A Infecção do Trato Urinário (ITU) na maioria das
vezes está relacionada à cateterização vesical.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
( ) Os agentes etiológicos responsáveis pela ITU
costumam, inicialmente, pertencer à microbiota do paciente.
( ) Em pacientes com disfunção de esvaziamento vesical, o cateterismo intermitente é
preferível a cateteres uretrais de demora ou
suprapúbicos.
( ) O sistema de drenagem deve ser mantido
fechado e estéril, apenas desconectar o cateter ou tubo de drenagem quando a irrigação
for necessária.
( ) Utilizar instilação rotineira de soluções antissépticas ou antimicrobiana em sacos de drenagem urinária para a prevenção de ITU.
( ) Realizar a troca do cateter de demora rotineiramente em pacientes com risco de ITU.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•V•F•F
V•F•V•V•V
V•F•V•F•V
F•V•V•V•F
F•V•V•F•F
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33. O desfibrilador externo automático (DEA) é
utilizado para aplicar uma corrente elétrica sobre o
músculo cardíaco, por um curto período de tempo,
para cessar o ritmo anormal.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) com relação ao seu uso em adulto.
(

(
(

(

) A corrente elétrica causa uma assistolia
momentânea, fazendo com que o marca-passo
natural do coração reassuma as atividades,
quando houver a repolarização das células.
) O desfibrilador é indicado para a fibrilação
ventricular e taquicardia ventricular sem pulso.
) Ao usar o DEA é necessário realizar tricotomia
no tórax, retirar os pelos e secar o tórax, caso
esteja molhado.
) Em paciente portador de marca-passo ou cardioversor-desfibrilador, as pás autoadesivas
devem ser colocadas em cima do dispositivo
implantado.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

V•F•V•F
F•V•V•F
V•V•V•V
F•V•V•V
V•V•V•F
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34. As manifestações clínicas da Insuficiência
Respiratória (IR) dependem dos efeitos da hipoxemia,
da hipercapnia e da ação sinérgica sobre os tecidos
nobres do organismo.

35. No Edema Agudo de Pulmão (EAP), a instabilidade hemodinâmica pode levar o paciente
ao óbito. Assim, requer ação imediata da equipe
multiprofissional.

Identifique as afirmativas corretas sobre o assunto.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.

1. A hipoxemia é decorrente da diminuição da
ventilação alveolar. Com o agravamento do
quadro, o pulmão pode entrar em colapso,
originando um shunt pulmonar e a retenção
de CO2, caracterizando a hipercapnia.
2. A hipoxemia tem ação indireta no sistema
nervoso vegetativo, por meio da produção
de catecolaminas, originando alteração do
padrão respiratório (taquipneia e polipneia).
3. Com o aumento da hipoxemia e a hipercapnia,
os sintomas que exprimem os efeitos diretos
da falta de oxigênio e da sobrecarga de anidrido carbônico são obnubilação, depressão e
sonolência.
4. A hipoxemia tem ação direta, depressora nos
tecidos e órgãos, causando cianose devido ao
aumento da carboxihemoglobina no sangue.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

(

(

(

(

) O ecocardiograma auxilia na diferenciação das
possíveis causas de EAP cardiogênico e não
cardiogênico.
) O paciente deve ser posicionado em decúbito
dorsal e com as pernas pendentes, para diminuir o trabalho respiratório e o retorno venoso.
) O paciente apresenta manifestações clínicas
como: dispneia, ortopneia, cianose de extremidades, sudorese, agitação, ansiedade e
tosse com expectoração.
) O EAP com etiologia cardiogênica ocorre pela
diminuição do fluxo nos capilares, elevando a
pressão venosa central e do capilar pulmonar
com alteração de permeabilidade vascular.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•F•V•F
F•V•F•V
V•F•F•V
F•F•V•F
V•F•V•V
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36. Analise as afirmativas abaixo relacionadas à convulsão e à crise convulsiva:
1. A crise convulsiva é uma desordem na transmissão dos impulsos elétricos cerebrais, que
leva a espasmos musculares involuntários e
perda da consciência em todos os pacientes.
2. Crianças de três meses a cinco anos com convulsões febris apresentam uma probabilidade
maior de desenvolver epilepsia com o decorrer da idade.
3. A duração de uma crise convulsiva é aproximadamente de 10 a 15 minutos, sendo que a
cefaleia, a confusão mental, as dores musculares e a fadiga aparecem após o episódio.
4. Durante a convulsão, a administração de
droga miorrelaxante é preferencialmente
por via endovenosa, mas na impossibilidade
ou insucesso da venopunção, a opção é a via
intraóssea.

37. Com relação ao desequilíbrio ácido-básico, relacione as colunas abaixo:
Coluna 1 Acidose
1.
2.
3.
4.

Coluna 2 Descrição
(

(

(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

(

) Com o aumento da eliminação de CO2 ocorre
a redução de íons hidrogênio e de ácido
carbônico no sangue, aumentando o pH.
) Ocorre devido à redução da eliminação
do dióxido de carbono pelos pulmões, o
que acarreta a retenção do CO2 no sangue.
Esse CO2 aumenta a quantidade de ácido
carbônico no sangue, reduzindo o pH.
) Ocorre pelo aumento de ácidos do organismo
tais como o ácido lático e os corpos cetônicos,
bem como os íons de hidrogênio. Esse
aumento de ácidos provoca uma diminuição
do pH.
) Caracterizada pelo aumento de bases no
sangue (bicarbonato), ao contrário dos ácidos,
que estão reduzidos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.
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Acidose respiratória
Alcalose respiratória
Acidose metabólica
Alcalose metabólica

( )
(X)
( )
( )
( )

1•2•4•3
2•1•3•4
2•3•1•4
3•2•1•4
4•3•1•2
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38. Os acidentes causados por animais peçonhentos
são considerados graves.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
( ) O veneno do escorpião preto e amarelo tem
ação neurotóxica. A dor no local da picada
pode ser aliviada com compressas mornas e
analgésicos.
( ) O veneno da aranha marrom tem ação proteolítica. A lesão é endurecida e escura, podendo
evoluir para ferida com gangrena e necrose.
( ) O veneno da serpente surucucu (Lachesis)
tem ação proteolítica, neurotóxica e interfere na coagulação, sendo frequente a
infecção e a necrose na região da picada e a
insuficiência renal.
( ) O veneno da serpente cascavel tem ação proteolítica e neurotóxica, devendo ser tratado
com soro antielapídico.

39. O choque pode ter várias classificações. Assim,
segundo a etiologia, é chamado de distributivo, obstrutivo, cardiogênico e hipovolêmico.
Relacione as colunas abaixo:
Coluna 1 Choque
1.
2.
3.
4.

Coluna 2 Descrição
(

(

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•F•F
V•V•F•V
V•F•V•F
F•V•V•V
F•F•V•F

Choque distributivo
Choque obstrutivo
Choque cardiogênico
Choque hipovolêmico

(

) É caracterizado pela falência do coração como
bomba cardíaca, pela diminuição da força de
contração, diminuição do débito cardíaco e
aumento da pressão venosa central, gerando
a má perfusão tecidual.
) Ocorre devido à alteração da tonicidade da
parede do vaso, provocando seu relaxamento,
levando à hipotensão.
) O pneumotórax hipertensivo, o tromboembolismo pulmonar e a dissecção da aorta são
fatores que predispõem e levam à queda do
débito cardíaco.
) Pode ocorrer por diarreia de difícil controle,
poliúria, queimaduras extensas e desidratação.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

2•1•3•4
2•4•3•1
3•1•2•4
3•2•1•4
4•3•2•1
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40. Assinale a alternativa correta quanto à classificação de risco.
a. ( ) É atividade realizada somente por médico,
preferencialmente com experiência em
serviço de urgência, e após capacitação
específica para a atividade proposta.
b. ( ) É atividade realizada por técnico de enfermagem ou enfermeiro, preferencialmente
com experiência em serviço de urgência, e
após capacitação específica para a atividade
proposta.
c. ( ) É atividade realizada por médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem, preferencialmente com experiência em serviço de
urgência, e após capacitação específica para a
atividade proposta.
d. ( X ) É atividade realizada por enfermeiro, preferencialmente com experiência em serviço de
urgência, e após capacitação específica para a
atividade proposta.
e. ( ) É atividade realizada por médico, enfermeiro
ou assistente social, preferencialmente com
experiência em serviço de urgência, e após
capacitação específica para a atividade
proposta.
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Página
em Branco.
(rascunho)
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