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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

De acordo com o método START (simple triage and rapid

treatment), usado para classificar e identificar múltiplas vítimas,
julgue os itens a seguir.

41 Conforme a classificação proposta pelo método em apreço, o
adulto que, embora vitimado, consiga andar deverá ser
classificado e identificado com a cor verde.

42 Na avaliação da respiração, vítima com frequência respiratória
superior a 30 mvm deverá ser classificada e identificada com
a cor amarela.

43 Na avaliação da capacidade de cumprir ordens, vítimas que
obedeçam a comandos simples deverão ser classificadas e
identificadas com a cor amarela.

44 Na triagem de múltiplas vítimas que envolvam crianças, a
criança que estiver alerta ou responder a chamado verbal ou a
estímulo doloroso com localização do estímulo deverá ser
classificada e identificada com a cor amarela.

45 Na avaliação dos sinais vitais, se a criança apresentar ausência
de pulso, deverá ser imediatamente classificada e identificada
com a cor amarela.

No que diz respeito à parada cardiorrespiratória (PCR) e à
ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de indivíduo adulto, julgue os
itens que se seguem, considerando as diretrizes da American Heart
Association, suas alterações e atualizações.

46 Considera-se atendimento de qualidade na RCP de indivíduo
adulto as situações em que os socorristas realizam compressões
torácicas na frequência de 80 a 100 compressões por minuto,
deprimindo o tórax em 5 cm a 6 cm, com retorno completo.

47 Na RCP, são consideradas eficientes e de boa qualidade as
insuflações realizadas pelo socorrista de um segundo cada uma
delas, em que seja constatada elevação do tórax.

48 Na PCR com ritmo de fibrilação ventricular ou taquicardia
ventricular sem pulso registrado no monitor cardíaco, deve-se
desfibrilar a vítima com choque único na potência máxima do
aparelho (360 J, no monofásico, e 200 J, no bifásico).

49 A lidocaína, na dose de 1 mg a 1,5 mg, intravenosa/intraóssea,
administrada em bolus, representa a melhor escolha como
droga vasopressora na ressuscitação, nos casos de PCR com
ritmo de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem
pulso.

Acerca de ambulância, veículo de atendimento pré-hospitalar
móvel, julgue os itens subsequentes. 

50 As ambulâncias do tipo B são destinadas ao transporte simples,
ou seja, ao transporte de pacientes sem maiores riscos e de
caráter eletivo.

51 As ambulâncias do tipo A deverão estar equipadas com itens
como sinalizador óptico e acústico, equipamento de
radiocomunicação, maca com rodas, suporte para soro e
oxigênio medicinal.

Os traumas abdominais, classificados em abertos ou fechados,
muito frequentemente caracterizam situações de emergência. No
que se refere a traumas abdominais, julgue os itens seguintes.

52 Entre os sinais sugestivos de lesão fechada no abdome
encontram-se sinais do cinto de segurança em forma de
equimose linear transversal, dor e sensibilidade à palpação
abdominal e rigidez ou distensão abdominal.

53 Se julgar necessário, o socorrista deverá remover objetos
encravados ou empalados em ferimentos oriundos de trauma
abdominal aberto.

54 No caso de evisceração — uma complicação comum do trauma
abdominal aberto —, os primeiros cuidados são, entre outros,
os seguintes: não tentar recolocar os órgãos ou as estruturas de
volta na cavidade abdominal e cobri-los com compressas
estéreis umedecidas com soro fisiológico a 0,9%.

55 A imobilização cervical adequada é uma das condutas nas
situações de trauma abdominal em atendimento pré-hospitalar.

As alterações circulatórias representam desequilíbrios na
homeostase dos fluidos corporais e se relacionam com distúrbios
que acometem a circulação sanguínea, podendo levar o indivíduo
à morte. A respeito desse assunto, julgue os próximos itens.

56 A cateterização umbilical é um procedimento realizado nos
recém-nascidos com a finalidade de monitorar a PA, coletar
sangue para exames, infundir medicamentos ou transfusão.
A embolia gasosa representa uma complicação na manipulação
inadequada do cateter umbilical.

57 A isquemia em áreas submetidas a pressão pode ocorrer
durante o transporte de pacientes críticos que permanecem por
longos períodos em prancha rígida.

No atendimento inicial às emergências, a avaliação objetiva
identificar rapidamente o principal problema associado à lesão ou
ao agravo clínico, para uma tomada de decisão quanto ao
atendimento e(ou) a remoção da vítima. Com relação a esse tema,
julgue os itens subsequentes.

58 No caso de paciente considerado em estado crítico, ao
proceder à avaliação primária, o socorrista deve,
detalhadamente, inspecionar o couro cabeludo, as orelhas, os
ossos da face, os olhos, o nariz, a boca, as pupilas — nestas,
com verificação de diâmetro, reação à luz e simetria pupilar.

59 Na avaliação primária do paciente com suspeita de trauma, a
garantia da segurança da cena deverá ser prioridade.

O trauma de tórax caracteriza uma lesão que poderá prejudicar a
função cardiorrespiratória. As lesões torácicas podem ser causadas
por traumatismo fechado e por lesões penetrantes. Julgue os itens
a seguir, a propósito de lesões torácicas.

60 No pneumotórax aberto, cobrir o ferimento com curativo
oclusivo de três pontos constitui procedimento imediato.

61 Os sinais e sintomas mais comuns de pneumotórax
hipertensivo incluem respiração superficial, queixa de dor
torácica e hipóxia ou cianose.
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Com referência às intoxicações agudas, julgue os itens que se
seguem.

62 A atropina é o antídoto específico para o tratamento de
intoxicações agudas por drogas de abuso.

63 Entre os sinais e sintomas comuns na intoxicação pela ingestão
de solventes estão hipersecreção brônquica, broncoespasmo,
tosse, insuficiência respiratória, cianose, bradicardia e
hipotensão.

64 As condutas específicas no caso de ingestão de produtos
corrosivos são as seguintes: provocar vômito, passar sonda
nasogástrica, realizar lavagem gástrica e realizar tentativas de
neutralização do agente corrosivo.

No que tange ao trauma craniencefálico, julgue os próximos itens.

65 A estabilização da coluna cervical não é conduta indicada no
caso de trauma craniencefálico, sendo necessária apenas em
casos de suspeita de trauma raquiomedular.

66 Na avaliação secundária, se a gravidade do quadro da vítima
permitir, deverá ser dada ênfase à escala de coma de Glasgow.

Acerca do choque e da reposição volêmica, julgue os itens que se
seguem.

67 Na classificação do choque hipovolêmico, a classe IV aplica-se
a vítimas que apresentem perda sanguínea de 750 mL a
1.500 mL e frequência cardíaca de 100 bpm a 120 bpm.

68 No choque hipovolêmico secundário ao trauma, a reposição
volêmica deverá ser administrada com solução injetável de
glicose na concentração de 5%, aquecida a 39 ºC, seguida de
solução salina a 0,9%.

No que concerne ao trauma raquiomedular, julgue os itens
subsecutivos.

69 No caso de trauma raquiomedular, na imobilização, o
alinhamento da cabeça deve ser mantido mesmo se ocorrer
piora da dor referida, piora do padrão respiratório, resistência
voluntária ao movimento, início ou aumento de déficit
neurológico e espasmos dos músculos do pescoço.

70 Durante a imobilização, o alinhamento cervical poderá não ser
possível em casos de torcicolo congênito ou outra malformação
ou de deformidades degenerativas preexistentes.

Julgue os itens a seguir, acerca de traumas térmicos e queimaduras,
bem como de seus protocolos nacionais de atendimento.

71 No atendimento pré-hospitalar a pacientes com queimadura
térmica, deve-se irrigar a área queimada com soro fisiológico.

72 Para estimar a área corporal queimada, usa-se a regra dos 9,
que atribui a cada membro inferior um total de 9%.

73 Em situação de emergência em paciente com queimaduras,
deve-se realizar o acesso venoso mesmo em área queimada. 

74 O enfermeiro deve instalar sonda vesical de demora para o
controle da diurese em pacientes com queimaduras em área
corporal superior a 10% ou em caso de queimaduras na região
genital.

75 A enxertia de pele para tratamento de queimaduras somente é
indicada em casos de queimaduras de terceiro grau.

À luz das normativas e dos protocolos nacionais de atendimento a
vítimas de traumas, julgue os itens subsequentes.

76 Lesões faciais provocadas por esmagamentos são consideradas
ferimentos fechados.

77 É mais comum haver contusões pulmonares graves sem
concomitante fratura de arcos costais em crianças. 

78 O paciente idoso está inserido no mesmo protocolo de
atendimento em urgências que o paciente com deficiência
visual.

79 Em caso de obstrução grave de vias aéreas em criança que
esteja irresponsiva, deve-se seguir realizando a manobra de
Heimlich.

80 Massagens de seio carotídeo podem ser executadas apenas em
adultos e idosos, não devendo ser executadas em crianças.

81 A primeira conduta para a avaliação secundária do paciente
pediátrico com suspeita de trauma é a realização de entrevista
SAMPLE.

Acerca de triagem e transporte, julgue os itens que se seguem.

82 Quando caracterizado o parto iminente durante o transporte da
gestante, deve-se considerar estacionar a viatura.

83 O tempo de transporte em assistência ao parto iminente é uma
das variáveis de seleção de protocolos, sendo caracterizados
como transportes prolongados apenas aqueles com tempos
estimados superiores a 60 min.

84 A vítima que não respira mesmo depois de manobras de
abertura de vias aéreas deve ser classificada com a cor
vermelha, de acordo com o método START (simple triage and

rapid treatment).

A respeito de normas e preceitos sobre ética a serem observados
pelos profissionais de enfermagem, julgue os seguintes itens.

85 Unicamente em casos de iminente risco de morte, é permitido
ao profissional de enfermagem executar assistência à saúde
sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal.

86 É direito do profissional de enfermagem prestar informações
verbais a respeito do quadro do paciente da forma que
considerar mais apropriada ou suficiente.

87 Manter regularizadas as obrigações financeiras com o conselho
regional de enfermagem é considerado um dever ético do
profissional de enfermagem.

88 Salvo em casos de urgência, emergência ou eventuais situações
regulamentadas, o profissional de enfermagem é proibido de
executar prescrição feita a distância.

A respeito de ventilação mecânica, julgue os itens a seguir.

89 As duas modalidades de fornecimento de ventilação mecânica
não invasiva com pressão positiva se diferenciam pelo nível de
pressão, igual ou distinta, durante a inspiração e a expiração.

90 O ventilador mecânico que opera no modo de ventilação
assistida controlada permite que o paciente respire
espontaneamente nos intervalos de ciclos controlados pelo
equipamento.

91 Registram-se lesões em ventilação mecânica invasiva por falta
de umidificação do ar inspirado, porém, isso não ocorre no
caso de excesso de umidificação em ventilação equivalente.
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Julgue os itens seguintes, acerca de enfermagem em cardiologia.

92 No papel de eletrocardiograma, a distância horizontal

representada por um quadrado grande, ou seja, de lados mais

espessos ou escuros, equivale ao lapso temporal de um décimo

de segundo.

93 Em casos de paradas cardiorrespiratórias iminentes ou já

constatadas associadas a taquiarritmias ventriculares, os

cuidados de enfermagem incluem a administração de oxigênio

suplementar.

94 São bloqueios atrioventriculares os distúrbios de condução no

estímulo sinusal até os ventrículos.

95 As medicações administradas durante a parada cardíaca devem

ser feitas preferencialmente por via intramuscular.

Acerca de atendimentos pré- e intra-hospitalar e de materiais

empregados nesses atendimentos, julgue os itens seguintes.

96 Em serviços de urgência e emergência, deve-se manter

disponível um oftalmoscópio.

97 Os equipamentos ou instrumentos dos serviços de urgência e

emergência devem estar acompanhados de instruções por

escrito para uso e manutenção ou por manuais de fabricante.

98 Em casos de síndrome de abstinência do álcool, deve-se,

sempre, administrar diazepam 10 mg a cada 30 min, com dose

máxima de 50 mg.

99 Paciente que apresentar sinais de autonegligência grave deve

ser classificado como paciente que apresenta risco de

autoagressão e suicídio.

100 No atendimento a urgências envolvendo acidentes com animais

peçonhentos, deve-se utilizar torniquete principalmente em

caso de picada por serpente.

Espaço livre


