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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

ENFERMEIRO SAMU 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra “responsabilidade” (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Animais peçonhentos são aqueles que possuem 
glândulas produtoras de veneno que se comunicam 
com dentes ocos, ferrões ou aguilhões por onde a 
peçonha passa ativamente. Sobre esses animais, 
analise as alternativas abaixo e marque a correta. 

 
A) Lagartas, sapos, escorpiões e abelhas são exemplos 

de animais peçonhentos. 
B) Os sinais e sintomas do envenenamento causados 

por esses animais variam de acordo com a espécie 
que causou o acidente, a quantidade de veneno 
inoculado, peso e idade da vítima, as condições 
nutricionais e o atendimento recebido. 

C) Mordidas provocadas pela cascavel causa 
imediatamente no paciente sinais clássicos como: 
naúsea, sudorese, insuficiência respiratória, 
hipotensão arterial, choque e miose. 

D) Pessoas mordidas por cobras peçonhentas 
apresentaram sintomas imediatos. 

 
22) Durante um parto prematuro no atendimento pré-

hospitalar, quais são os cuidados necessários?  
 
Assinale a alternativa incorreta sobre essa temática. 

 
A) O atendimento é o mesmo para o parto normal sem 

dificuldades, o cuidado maior é em especial com a 
criança. 

B) Deve-se manter a criança aquecida e providenciar 
cobertores, mantas ou lençóis e mantê-la a 
temperatura de 37°C. 

C) Manter as vias aéreas livres e limpas administrando 
O2 por meio de máscara simples acoplada ao rosto 
do bebê. 

D) Observar se há sangramento do cordão umbilical, 
caso positivo, prendê-lo.  

 

23) O atendimento do paciente com Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) deverá ser ágil e a participação 

eficiente de todos os setores do hospital envolvidos 

no atendimento devem ser sincronizadas. O tempo 

de início dos sintomas até o diagnóstico e a definição 

do tratamento agudo são os principais determinantes 

do prognóstico destes pacientes. Sobre a temática 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Nos pacientes com doenças cerebrovasculares a 

triagem tem um papel essencial, pois, o 

reconhecimento precoce de sinais e sintomas 

sugestivos de AVC pode resultar no tratamento 

imediato com repercussão no prognóstico.  

B) Entre os sinais e sintomas mais comuns 

encontramos: desvio de rima labial para esquerda, 

dificuldade para falar ou entender comandos 

complexos, confusão mental, perda visual apenas no 

lado acometido, crise convulsiva, perda do equilíbrio, 

coordenação ou dificuldade para andar e cefaleia 

leve. 

C) A informação mais importante da história clínica é o 

horário do início dos sintomas, sendo relacionado ao 

momento que o paciente foi visto pela última vez em 

seu estado atual de saúde ou assintomático.  

D) Pacientes que apresentam sintomas que se resolvem 

completamente e posteriormente apresentam 

instalação de novo déficit, o início dos sintomas é 

considerado como o início do novo déficit.  

 

24)  A aranha armadeira é responsável pelo maior 

número de acidentes no Brasil por ser uma aranha 

comum e extremamente agressiva. No que se 

relaciona a acidentes com aracnídicos, analise as 

afirmações a seguir e marque a alternativa correta. 

 

I. No acidente aracnídico, normalmente a picada é 

tratada como qualquer ferimento, necessitando de 

auxílio médico apenas se o prurido ou dor durarem 

mais de 2 dias, se houver sinal de infecção no local, 

desenvolvimento de reação alérgica ou se o 

aracnídeo pertencer a um dos três gêneros: 

Phoneutria spp, Loxosceles e Latrodectus.  

II. No acidente com armadeiras, a dor é imediata, mas 

de baixa intensidade e sem irradiações, pode existir 

a presença de edema, vermelhidão, sensação de 

anestesia e sudorese no local da picada. 

III. Nos casos graves de acidente com aranhas 

marrons, ocorre sinais clássicos como sudorese, 

náusea, vômitos, diarreia, priapismo, hipertonia 

muscular, hipertensão arterial e edema agudo de 

pulmão.  

IV. O veneno da viúva-negra é de elevada toxidade, o 

mecanismo de sua peçonha é neurotóxico, 

apresentando sinais e sintomas importantes como 

marcas vermelhas de presas, espasmos 

musculares graves, febre e calafrios, cefaleia, 

naúsea e vômitos, podendo evoluir para parada 

cardiorrespiratória.  

 

A) Apenas II está correta. 

B) Apenas II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas I e IV estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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25) Sobre dados do protocolo de tratamento da 

Hipertensão na fase aguda em pacientes com 

acidente vascular encefálico isquêmico, assinale a 

alternativa incorreta.  

 

A) A hipertensão arterial é frequente e ocorre em 80% 

dos casos, sendo na maioria das vezes transitória e 

com retorno aos níveis prévios na primeira semana 

após o evento.  

B) O uso de medicamentos como morfina e outros 

analgésicos deve ser criterioso e sob monitoração 

constante pelo seu efeito vasodilatador e risco de 

hipotensão.  

C) O manejo da pressão arterial em pacientes elegíveis 

para tratamento trombolítico deverá acontecer da 

seguinte forma: se pressão arterial sistólica > 

195mmHg e diastólica > 120mmHg, deverá ser 

administrado bloqueadores dos canais de cálcio ou 

nitroprussiato com o tempo de reavaliação de 15 

minutos.  

D) Além da informação clínica importante sobre o 

horário preciso da instalação dos sintomas, é 

necessário investigar informações adicionais como 

comorbidades prévias, passado cirúrgico, uso de 

fármacos como os anticoagulantes, além da história 

familiar.  

 

26) Sobre o tratamento de lesões específicas no trauma 

torácico, assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Em caso de fraturas de costelas é indicado 

estimulação do doente para a realização de 

inspiração profundas e tossir na tentativa de evitar 

atelectasia e pneumonia. 

B) No caso de tórax instável é solicitado o alívio da dor 

e tranquilização do paciente observando a frequência 

respiratória, oximetria e sinais de hipóxia, sendo 

indicado suporte ventilatório. 

C) Na contusão pulmonar, o suporte ventilatório é 

indicado juntamente com a avaliação da frequência 

respiratória e desconfortos respiratórios, sendo 

utilizado “sacos de areias” como alternativa para 

manter o padrão respiratório estável.  

D) Nas fraturas das costelas, deve ser evitada 

imobilização das costelas e bandagem firme ou 

atadura que envolva todo o tórax, pois tais tentativas 

predispõem ao desenvolvimento de atelectasia e 

pneumonia.   

27) Nos prontos socorros dos Estados Unidos, 

ocorreram, a cada ano, aproximadamente 1,4 

milhões de consultas relacionadas a Traumatismo 

Crânio Encefálico (TCE). Embora 80% desses 

doentes sejam classificados como portadores de 

TCE leve, cerca de 235 mil desses indivíduos são 

anualmente hospitalizados, e perto de 50 mil vão a 

óbito devido a esse trauma. Sobre essa afecção 

neurológica assinale a alternativa incorreta. 

 

A) O cuidado adequado a um paciente com TCE está 

em garantir um aporte apropriado de oxigênio e 

nutrientes ao cérebro e a identificação rápida dos 

doentes com herniações e pressão intracraniana 

elevadas.  

B) São lesões graves necessitando de um atendimento 

de urgência de extrema importância, podendo ser 

classificados em aberto, fechado e hipertensivo. 

C) Doentes com TCE são um desafio devido a possível 

agressividade e a tentativa de intubação orotraqueal 

difícil em razão do enrijecimento dos músculos da 

mandíbula e vômitos. 

D) A intoxicação por álcool e drogas ou presença de 

choques poderá dificultar a avaliação neurológica em 

pacientes com qualquer tipo de trauma craniano.  

 

 

28) No atendimento ao paciente politraumatizado grave, 

deve-se rapidamente identificar lesões e instituir 

medidas terapêuticas. A avaliação realizada pelo 

profissional da saúde deverá ser rápida e eficiente, 

respeitando-se uma sequência lógica de prioridades 

para a manutenção da vida. Nesse sentido, analise 

as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 

correta que corresponde à ordem de prioridades a 

esses pacientes. 

 

A) Vias aéreas com controle da coluna vertebral; 

respiração e ventilação; circulação com controle da 

hemorragia; avaliação neurológica; exposição e 

controle ambiental; 

B) Respiração e ventilação; circulação com controle da 

hemorragia; vias aéreas pérvias; 

C) Vias aéreas pérvias; avaliação neurológica; 

respiração e ventilação; controle da hemorragia; 

controle da coluna lombar. 

D) Circulação e controle da hemorragia; respiração e 

ventilação; vias aéreas pérvias e controle ambiental. 
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29) Em grande maioria dos atendimentos prestados a 

pacientes vítimas de acidentes, que requer uma 

atenção da equipe de saúde, devido o caráter de 

urgência e emergência, observa-se algum tipo 

específico de ferida. Todavia seu tratamento nesse 

momento é diferenciado em relação ao tratamento 

disponível ao paciente presente na unidade de 

internação hospitalar. Através dos seus 

conhecimentos, marque (V) para as afirmações 

verdadeiras e (F) para as falsas sobre os cuidados 

prestados a esses pacientes após o trauma e, ao fim, 

assinale a sequência correta. 

 

(__) Quando presente escoriações nos pacientes, na qual 

podem conter areia, graxa e asfalto, a conduta 

correta é a lavagem com água morna e a cobertura 

do ferimento para manter uma esterilização da ferida. 

(__) Ao evidenciar em um paciente uma ferida incisiva, a 

principal conduta antes de transportar para o hospital 

é lavagem com soro fisiológico; realização da sutura, 

não importando o tamanho da lesão; e transporte 

imediato para o Hospital. 

(__) Ao chegar em um acidente, a equipe deparou-se com 

uma avulsão do MSD e duas amputações dos dedos 

médio e indicador. A principal conduta do enfermeiro 

foi controle do sangramento na avulsão e 

preservação dos dedos colocando em contato direto 

com gelos na tentativa de preservar sua constituição 

fisiológica, até o transporte para o hospital. 

(__) Durante uma construção civil um pedreiro ao utilizar 

uma serra elétrica na tentativa de serrar uma 

madeira, por descuido, acabou realizando uma 

laceração em sua mão. A principal conduta de um 

amigo que estava próximo foi controlar o 

sangramento com pressão direta na mão do amigo e 

elevação do membro superior, além do transporte 

imediato para o hospital. Sua conduta foi correta. 

(__) Cuidados com o Crânio, Face e Tórax necessitam de 

um cuidado especial. Um paciente que sofreu um 

ferimento penetrante no tórax poderá sofrer 

comprometimento do mecanismo de respiração 

devido a perda da diferença de pressão com a 

entrada de ar pela cavidade pleural. Com isso, o 

principal cuidado no transporte desses pacientes é 

transportar a vítima em decúbito lateral sobre o lado 

oposto a lesão. 

 

A) F, V, F, V, V 

B) F, F, F, V, F 

C) V, V, V, F, F 

D) V, F, V, F, F 

 

 

 

 

30) Sobre condutas éticas, analise o caso a seguir e 

marque a alternativa correta. “Uma paciente de 29 

anos, vítima de acidente de recreação em um 

mergulho em águas rasas, foi admitida no Pronto 

Atendimento com o diagnóstico clínico de provável 

lesão medular. Ao exame encontrava-se consciente, 

orientada, pouco receptiva ao diálogo, referia cefaleia 

intensa e ausência de sensibilidade e força motora 

do pescoço para baixo. Apresentava ausculta 

cardíaca e respiratória sem alterações, apresentando 

apenas uma dor abdominal a palpação e escoriações 

em membros superiores, como um corte incisivo 

abaixo do olho esquerdo com intenso sangramento. 

O médico analisou o paciente e solicitou à 

Enfermeira a realização de uma punção venosa, 

hidratação e analgesia segundo prescrição médica. A 

enfermeira assim o fez e, logo após a realização das 

condutas solicitas pelo médico, percebeu que o 

paciente estava com bexigoma e solicitou ao médico 

a passagem de sonda vesical de demora, a qual foi 

autorizada. Aproveitando a oportunidade, a 

Enfermeira questionou o médico sobre a 

necessidade de suturar a ferida localizada abaixo do 

olho esquerdo. O médico confirmou a necessidade, 

mas disse que iria almoçar e depois fazia isso. A 

Enfermeira indignada com a situação realizou a 

passagem da sonda vesical de demora e logo após a 

mesma realizou a sutura da ferida abaixo do olho 

esquerdo”. Diante da situação clínica analisada, a 

Enfermeira e o Médico cometeram, respectivamente: 

 

A) Negligência e Imprudência. 

B) Imperícia e Imprudência. 

C) Imperícia e Negligência. 

D) Imprudência e Imperícia.  

 

31) Diante de um paciente com a patologia comentada 

na questão anterior, apresentando sinais clássicos de 

IRpA desencadeada por vários motivos específicos 

do trauma, o tratamento adequado para esse 

paciente está presente em qual alternativa? 

 

A) Fratura das costelas: Aliviar a dor; diminuir a 

ansiedade do paciente; tranquilizar o paciente; 

instituir acesso venoso periférico; evitar imobilização 

das costelas. 

B) Pneumotórax hipertensivo: Descompressão pleural; 

Administração suplementar de oxigênio com cuidado; 

transporte rápido para a unidade de saúde. 

C) Hemotórax: Administrar oxigênio suplementar; 

instituir acesso venoso periférico com reposição 

volêmica adequada; monitorizar oximetria; transporte 

do paciente. 

D) Todas as alternativas anteriores. 
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32) Evidências demonstram que o nível da lesão no 

trauma raquimedular (TRM) está diretamente 

relacionada ao mecanismo do trauma, sendo 2/3 

desses traumas localizados na região cervical. Diante 

dessa patologia, marque abaixo a alternativa que não 

indica uma provável causa de TRM. 

 

A) queda de peso sobre o tórax durante exercícios 

físicos intensos. 

B) acidentes de trânsitos. 

C) mergulho em águas rasas. 

D) ferimentos por arma de fogo. 

 

33) A Escala de Trauma é aquela que avalia e leva em 

consideração o estado geral da vítima após todas as 

etapas do atendimento. São consideradas a 

avaliação da frequência respiratória, pressão 

sistólica, e a escala de coma. Cada item recebe uma 

nota de 0 a 4 e a soma poderá variar de 0 a 12. Qual 

a numeração que indicará a necessidade de 

acionamento e apoio médico no local da ocorrência? 

 

A) 9. 

B) 10. 

C) 11. 

D) Letras b e c estão corretas. 

 

34) Assinale a alternativa que possui um cuidado de 
enfermagem INCORRETO em pacientes com trauma 
abdominal. 

 
A) Manter o paciente em maca própria, não movimentá-

lo ou manipulá-lo desnecessariamente. 
B) Manter a vestimenta próxima da região lesada para 

evitar movimentação do paciente, mantendo ele em 
decúbito lateral direito para minimizar a pressão 
abdominal. 

C) Verificar sinais vitais, nível de consciência e 
monitorizar. 

D) Puncionar um acesso venoso de grosso calibre, 
colher amostras de sangue e administrar volume 
hídrico conforme orientação médica, ou protocolo 
local de atendimento de emergência. 

 
35) Um paciente com uma síndrome gripal, sem 

diagnóstico e tossidor em uma sala de espera, pode 

transmitir a doença a outros pacientes, aos 

funcionários da recepção e também aos profissionais 

de saúde. Como nem sempre é possível o 

isolamento destes pacientes, eles devem: 

 

A) Utilizar máscara cirúrgica e devem ser mantidos a, 

pelo menos, um metro dos outros pacientes. 

B) Utilizar máscara N95 e devem ser mantidos a, pelo 

menos, um metro dos outros pacientes. 

C) Utilizar máscara cirúrgica e devem ser mantidos a, 

pelo menos, cinco metros dos outros pacientes. 

D) Utilizar máscara N95 e devem ser mantidos a, pelo 

menos, cinco metros dos outros pacientes. 

36) Hospitais gerais que dispõem de unidade de 

emergência, recursos tecnológicos e humanos 

adequados para o atendimento geral de urgência 

clínica e cirúrgica. São classificados de acordo com a 

Rede de Atenção às Urgências e Emergências em: 

 

A) Hospital tipo I. 

B) Hospital tipo II. 

C) Hospital tipo III. 

D) Hospital tipo IV. 

 

37) A Reanimação Cardiopulmonar (RCP) é muito 

importante para manutenção da pressão de perfusão 

coronariana e cerebral por meio de compressões 

torácicas externas fortes e rápidas, em uma 

frequência de:  

 

A) No mínimo, 100 por minuto. 

B) 100 a 120 por minuto. 

C) 200 por minuto. 

D) 30 por minuto. 

 

38) A Fase Metabólica estende-se de 10 a 15 minutos 

após a Parada Cardiorrespiratória (PCR). Nesta fase, 

a eficácia da desfibrilação imediata e RCP diminuem 

drasticamente. Nesse estágio, o cliente se 

beneficiaria com a indução da hipotermia terapêutica 

à temperatura entre: 

 

A) 32ºC a 34ºC por 12 a 24 horas. 

B) 32ºC a 34ºC por 6 a 12 horas. 

C) 33ºC a 35ºC por 12 a 24 horas. 

D) 33ºC a 35ºC por 6 a 12 horas. 

 

39) No diagnóstico diferencial da PCR, deverá se 

identificar causas não cardíacas de PCR. Dessas 

causas, é incorreto afirmar: 

 

A) Tamponamento cardíaco. 

B) Tromboembolismo pulmonar. 

C) Trombose coronariana. 

D) Tórax instável. 

 

40) Na obstrução de vias aéreas por corpos estranhos 

(Ovace) em adultos, indica-se prioritariamente a 

aplicação da: 

 

A) Manobra de Heimilich. 

B) Manobra de Valsalva. 

C) Manobra de Jordano. 

D) Manobra de Kristeller. 
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41) Para avaliar as condições de ventilação pulmonar do 

paciente, utiliza-se o exame de gasometria. Na 

avaliação da gasometria arterial, entende-se como 

normal o valor de pH de: 

 

A) 7,22. 

B) 7,31. 

C) 7,42. 

D) 7,55. 

 

42) Disponibilidade ventilatória é a ventilação máxima 

espontânea susceptível de ser mantida sem 

ocasionar fadiga dos músculos respiratórios. É 

também conhecida por: 

 

A) Ventilação máxima sustentável (VMS). 

B) Ventilação média sustentável (VMS). 

C) Ventilação mínima sustentável (VMS). 

D) Ventilação motora sustentável (VMS). 

 

43) Da Assistência de Enfermagem e sintomatologia da 

Embolia Pulmonar, analise as alternativas e assinale 

a INCORRETA: 

 

A) A monitorização cardíaca permite a observação de 

possíveis arritmias e a intervenção imediata quanto 

ao quadro apresentado. 

B)  A tosse, expectoração com raias de sangue, dor 

torácica aguda ao respirar e febre podem estar 

presentes.  

C) Atentar para a presença de secreção e da 

necessidade de aspiração.  

D) O monitoramento por oximetria de pulso dificulta a 

compreensão da capacidade pulmonar em aproveitar 

a oferta de oxigênio. 

 

44) “A ____________ é um método preciso para 

diagnosticar uma embolia pulmonar. Consiste em 

injetar na artéria uma substância de contraste, que é 

levada até as artérias do pulmão, evidenciando a 

embolia pulmonar na radiografia como uma 

obstrução arterial.” Completa corretamente a lacuna 

do texto a alternativa: 

 

A) Ultrassonografia pulmonar. 

B) Arteriografia pulmonar. 

C) Ressonância magnética. 

D) Tomografia computadorizada. 

 

45) São parâmetros avaliados na Escala de Cincinnati 

para Acidente Vascular Cerebral (AVC), exceto: 

 

A) Queda facial. 

B) Debilidade dos braços. 

C) Fala anormal. 

D) Reatividade pupilar. 

 

46) São parâmetros avaliados na Escala de Coma de 

Glasgow, EXCETO: 

 

A) Melhor resposta motora. 

B) Melhor resposta verbal. 

C) Melhor resposta muscular. 

D) Abertura ocular. 

 

47) As condutas e os cuidados nas diferentes fases do 

abortamento podem ser assim descritas: 

 

I. Ameaça de abortamento: aceleração do 

esvaziamento uterino visando diminuição da perda 

hemorrágica, da dor e da exposição uterina a agentes 

infecciosos. Quando a idade gestacional for inferior a 

12 semanas estão indicadas a aspiração a vácuo ou 

curetagem uterina 

II. Abortamento em curso: repouso no leito e uso de 

analgésicos e antiespasmódicos, e uso de sedativos 

para diminuir a ansiedade.  

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

48) Nas consultas de enfermagem em hipertensos, o 

foco do processo educativo será para orientação 

daquelas medidas que comprovadamente reduzem a 

pressão arterial. A redução da pressão arterial de 2 a 

4 mmHg é o impacto da mudança do seguinte estilo 

de vida: 

 

A) Redução de peso; 

B) Atividade física; 

C) Alimentação saudável; 

D) Moderação no consumo de álcool. 

 

49) Ausência de fatores de risco ou risco baixo (<10%/ 

10 anos) e ausência de lesão em órgãos-alvo; 

presença de lesão em órgãos-alvo ou fatores de 

risco, com escore alto (>20%/ano), são 

parâmetros utilizados no escore de: 

 

A) Framingham. 

B) Nilton. 

C) Babinski. 

D) Blumberg. 
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50) De acordo com a atualização das Diretrizes de 2015 

no Suporte Básico de Vida para Adultos e Qualidade 

da RCP. para com o exame de ECG pré-hospitalar e 

respectiva interpretação, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O ECG pré-hospitalar de 12 derivações deve ser 

realizado imediatamente em pacientes com possível 

síndrome coronária aguda. 

B) Profissionais treinados não médicos, podem fazer a 

interpretação do ECG para determinar se o traçado 

mostra evidências de IAMST. 

C) O ECG de 12 derivações é um exame barato, de fácil 

execução, e pode rapidamente demonstrar as 

evidências de supradesnivelamento agudo do ST. 

D) Se os profissionais não forem treinados para 

interpretar o ECG de 12 derivações, recomenda-se a 

transmissão em campo do ECG (telemedicina) ou um 

relatório automatizado para o hospital receptor. 

 

51) De acordo com fatores de risco que permitem a 

realização do pré-natal pela equipe de atenção 

básica, é fator relacionado à característica individual 

e à condição sociodemográfica desfavorável: 

 

A) situação conjugal segura; 

B) altura maior do que 1,45m; regular); 

C) condições ambientais favoráveis; 

D) baixa escolaridade (menor do que cinco anos de 

estudo). 

 

52) A elevação da pressão arterial, a bradicardia e a 

arritmia respiratória na fase final da evolução da 

Hipertensão Intracraniana constituem a(o): 

 

A) tríade de Cushing. 

B) tríade de Beck. 

C) tamponamento cardíaco. 

D) pressão de perfusão cerebral. 

 

53) Um dos objetivos de diurético osmótico é reduzir a 

Pressão Intracraniana. O diurético osmótico mais 

usado como tratamento na redução do conteúdo 

intracraniano é a solução de: 

 

A) epinefrina. 

B) glibenclamida. 

C) manitol. 

D) furosemida. 

54) O enfermeiro, no respeito do direito da pessoa à vida 

durante todo o ciclo vital, assume o dever de, 

EXCETO: 

 

A) Recusar a participação em qualquer forma de tortura, 

tratamento cruel, desumano ou degradante. 

B) Respeitar a integridade bio-psicossocial, cultural e 

espiritual da pessoa. 

C) Participar nos esforços profissionais para restituir a 

vida e a qualidade de vida. 

D) Atribuir à vida de qualquer pessoa igual valor, pelo 

que protege e defende a vida humana em todas as 

circunstâncias. 

 

55) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com 

principais ações do veneno crotálico: 

 

A) Proteolítica. 

B) Neurotóxica, 

C) Miotóxica. 

D) coagulante. 

 

56) Assinale a alternativa CORRETA de acordo com um 
princípio doutrinário do SUS: 

 
A) Hierarquização. 
B) participação popular. 
C) Descentralização. 
D) equidade. 
 
57) Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, para dispor sobre a organização do Sistema 
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e 
dá outras providências: 

 
A) decreto 1.600/09. 
B) lei 2.488/11. 
C) decreto 7.508/11. 
D) lei 8.142/90. 
 
58) De acordo com o suporte básico de vida para adultos 

e qualidade da ressuscitação cardiopulmonar, 
aplicado por profissionais de saúde, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 
A) A frequência das compressões intervalo é de 100 a 

120/min. 

B) A profundidade das compressões com pelo menos 2 

polegadas (5 cm), mas não deve ser superior a 2,4 

polegadas (6 cm). 

C) Socorristas treinados são encorajados a executar 

simultaneamente algumas etapas (ou seja, verificar 

se há respiração e pulso ao mesmo tempo), na 

tentativa de reduzir o tempo até a primeira 

compressão torácica. 

D) Equipes integradas por socorristas bem treinados 

devem usar uma abordagem de modo sequencial, 

utilizado por socorristas individuais. 
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59) De acordo com cuidados pós-ressuscitação 

cardiopulmonar-RCP, é INCORRETO afirmar: 

 

A) Todos os pacientes adultos comatosos (ou seja, sem 

resposta sensata a comandos verbais) após a 

Parada Cardiorrespiratória devem ser submetidos ao 

controle direcionado de temperatura, tendo como 

temperatura-alvo 32 °C, mantida por 12 horas. 

B) A angiografia coronária de emergência é 

recomendada para todos os pacientes que 

apresentem supradesnivelamento do segmento ST e 

para pacientes hemodinâmica ou eletricamente 

instáveis sem supradesnivelamento do segmento ST, 

para os quais haja suspeita de lesão cardiovascular. 

C) A identificação e a correção da hipotensão são 

recomendadas no período imediatamente após a 

Parada Cardiorrespiratória. 

D) Todos os pacientes que evoluírem para morte 

cerebral ou circulatória após a Parada 

Cardiorrespiratória inicial devem ser considerados 

possíveis doadores de órgãos. 

 

60) São unidades hospitalares estratégicas para a Rede 

de Atenção às Urgências as unidades que se 

enquadrarem e habilitarem em pelo menos uma das 

seguintes linhas de cuidado, EXCETO: 

 

A) cardiovascular. 

B) neurologia/neurocirurgia. 

C) pediatria. 

D) SAMU. 

 

 


