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Leia atentamente o texto abaixo e responda às 

questões. 

TEXTO I  

Idosos são mais propensos a espalhar notícias falsas 

 

Um estudo apontou que pessoas com mais de 

65 anos são mais propensas a divulgar na internet 

notícias falsas, também chamadas de "fake news".  

O artigo - assinado por Andrew Guess, da 

Universidade Princeton, e Jonathan Nagler e Joshua 

Tucker, da Universidade de Nova York (NYU), 

ambas nos EUA - foi publicado pela revista científica 

Science Advances na última quarta-feira (9). Nele, os 

autores analisaram as publicações de um grupo de 

usuários do Facebook durante a campanha 

presidencial americana, em 2016. 

A pesquisa concluiu que, de forma geral, o 

"compartilhamento de artigos de sites de notícias 

falsas foi uma atividade rara". "A ampla maioria dos 

usuários do Facebook no nosso banco de dados 

(91,5%) não divulgou nenhum artigo de portais de 

notícias falsas em 2016", dizem os autores. 

Mas o estudo identificou que os usuários na 

faixa etária mais velha, acima dos 65 anos, 

compartilharam sete vezes mais artigos de portais de 

notícias falsas do que o grupo etário mais jovem (18 

a 29 anos). 

Dentre os que divulgaram notícias falsas, 

havia mais eleitores do Partido Republicano (38 

usuários) - grupo político do presidente Donald 

Trump - do que do Partido Democrata (17). Ao todo 

18,1% dos eleitores republicanos analisados pelo 

estudo divulgaram notícias falsas, ante 3,5% dos 

eleitores democratas. 

Para definir quais sites eram difusores de 

"fake news", os autores se basearam em listas de 

acadêmicos e jornalistas, entre os quais uma 

elaborada pelo jornalista Craig Silverman, do portal 

BuzzFeed. 

 

 

 

 

 

Influência de "fake news" em eleições 

A eleição de Trump - assim como a de Jair 

Bolsonaro (PSL) no Brasil - foi marcada por 

discussões sobre a possível influência das chamadas 

"fake news" - conteúdos falsos divulgados como se 

fossem notícias verdadeiras, muitas vezes para gerar 

receitas publicitárias.  

Alguns analistas afirmaram que esses 

conteúdos tiveram um impacto que pode ter afetado o 

resultado eleitoral nos EUA em 2016. Os autores do 

artigo dizem, porém, que estudos indicam que esses 

argumentos "são exagerados". 

A pesquisa afirma ainda que as pessoas que 

compartilhavam mais notícias eram em geral menos 

propensas a divulgar conteúdos falsos. "Esses dados 

são consistentes com a hipótese de que pessoas que 

compartilham muitos links têm mais familiaridade 

com o que elas estão vendo e são mais aptas a 

distinguir notícias falsas de notícias reais", diz o 

estudo. 

Os autores apontam, porém, que não foi 

possível descobrir se os participantes sabiam que 

estavam divulgando notícias falsas. 

Os pesquisadores dizem também que os 

achados indicam que questões demográficas devem 

ser mais enfocadas em pesquisas sobre o 

comportamento político, conforme a população 

americana envelhece e a tecnologia muda com grande 

velocidade. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-

46849533?ocid=socialflow_facebook. Acesso em: 12 

jan. 2019. 

 

Questão 01 

Quanto ao emprego dos verbos, qual é a afirmativa 

FALSA?  

 

a) O verbo ser, no trecho “Esses dados são 

consistentes com a hipótese”, está flexionado de 

forma correta.  

b) O verbo saber, no trecho “não foi possível 

descobrir se os participantes sabiam que estavam 

divulgando notícias falsas”, está no modo subjuntivo. 

c) O verbo dizer, no trecho “os pesquisadores dizem 

também que os achados indicam”, está no presente do 

indicativo. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
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d) O verbo ser, no trecho “conteúdos falsos 

divulgados como se fossem notícias verdadeiras”, 

está no pretérito imperfeito do subjuntivo. 

 

Questão 02 

De acordo com o conteúdo desse texto, não se pode 

asseverar que: 

a) Para definir quais sites eram difusores de "fake 

news", os autores se basearam em listas de 

acadêmicos e jornalistas. 

b) A pesquisa concluiu que, de forma geral, o 

"compartilhamento de artigos de sites de notícias 

falsas foi uma atividade rara. 

c) Entre as notícias falsas, havia mais eleitores do 

Partido Democrata. 

d) Os autores apontam, porém, que não foi possível 

descobrir se os participantes sabiam que estavam 

divulgando notícias falsas. 

 

Questão 03 

Alguns trechos do texto foram reescritos e a 

pontuação, alterada. Tome por base as regras de 

pontuação e assinale a alternativa em que se encontra 

inadequação.  

 

a) Os autores do artigo dizem, porém, que estudos 

indicam que esses argumentos "são exagerados". 

b) A eleição de Trump - assim como a de Jair 

Bolsonaro (PSL) no Brasil - foi marcada por 

discussões sobre a possível influência das chamadas 

"fake news". 

c) Os pesquisadores, dizem também que os achados 

indicam que questões demográficas devem ser mais 

enfocadas em pesquisas sobre o comportamento 

político. 

d) Para definir quais sites eram difusores de "fake 

news", os autores se basearam em listas de 

acadêmicos e jornalistas. 

 

Questão 04 

Quanto à sintaxe de regência, qual é a afirmação 

INCORRETA?  

 

a) No primeiro parágrafo, há um verbo transitivo 

indireto. 

b) No segundo parágrafo, há um verbo transitivo 

direto. 

c) No terceiro parágrafo, há predominância de verbos 

transitivos diretos. 

d) No quarto parágrafo, há um verbo transitivo direto. 

 

 

Questão 05 

Um exemplo de oração com uma conjunção 

subordinativa concessiva é: 

 

a) CASO me solicitem, escreverei um novo livro. 

b) Nada o entristecia tanto QUANTO o sofrimento de 

seu povo. 

c) Márcia tomou uma decisão CONSOANTE 

determinada sua consciência. 

d) CONQUANTO estivesse com dores, esperou 

pacientemente. 

 

Questão 06 

Segundo Cunha e Cintra (2008), quanto à predicação, 

os verbos nocionais se dividem em: 

a) Intransitivos e transitivos. 

b) Apenas intransitivos. 

c) Transitivo direto e indireto. 

d) Transitivo direto, indireto, direto-indireto. 

 

TEXTO II 

 

- Letra A! Aonde você vai? 

- À praia! Vou ver a crase. 

- Este é o caminho do campo. 

- Ao campo eu não vou! A crase me quer à meia-noite, 

em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da 

lua. 

- Às vezes as crases são muito exigentes! 

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato83_cr

ase_pq1.jpg Acesso em 12 jan. 2019. 

Questão 07 

Na tirinha acima, a função de linguagem 

predominantemente é a: 

a) Fática.  b) Metalinguística. 

c) Emotiva.   d) Expressiva. 

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato83_crase_pq1.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato83_crase_pq1.jpg
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Questão 08 

De acordo com as regras do uso do acento grave 

indicador de crase e tendo em consideração o 

contexto da tirinha, é CORRETO afirmar que: 

 

a) No quadrinho 4, há o uso da crase correto, pois é 

um exemplo de locução adverbial formado por 

substantivo feminino. 

b) No quadrinho 2, não é adequado o uso da 

preposição “a” na expressão “ao campo”. 

c) No quadrinho 3, não deveria haver crase na 

expressão “a parmegiana”, pois é uma palavra de 

origem italiana. 

d) No quadrinho 1, a crase encontra-se inadequada, 

pois o verbo “ir” não rege a preposição “a”. 

 

 

Questão 09 

Em conformidade com a norma-padrão, a lacuna da 

tira deve ser preenchida, CORRETAMENTE, com: 

 

- Ah! Estou vendo que o seu rádio também tem o 

selinho “MADE IN JAPAN”!  

- _________ ‘também’?  

- Olha aqui, está vendo? “MADE IN JAPAN”. Minha 

lanterna também é ‘MANDE IN JAPAN’. 

- O isqueiro do meu pai também, a máquina 

fotográfica, os óculos, meus brinquedos a pilha... 

Tudo tem o selinho “MADE IN JAPAN”! 

-? 

-É diferente! QUE SUSTO! 
http://cachinhosleitores.blogspot.com/2013/01/um-ano-novo-

mafaldiano-para-todos-nos.html. Acesso em 12 jan. 2019. 

 

a) Por que.   b) Por quê. 

c) Porque.   d) Porquê. 

 

Questão 10 

Ocorre o infinitivo pessoal flexionado, corretamente, 

em: 

a) Importa a todos colaborarem pela causa do bem. 

b) Estão dispostos a tentarem a vida em outro país. 

c) Eu alugaria uma casa para eles morarem sozinhos.  

d) Estão propensos a concordarem. 

 

 

Questão 11 

De acordo com as atuais regras do Regime trabalhista, 

o regime estatutário está corretamente representado 

em: 

 

a) Todos os serviços que não estão disponíveis no 

país e que o servidor deve conseguir solucionar. 

b) Conjunto de regras que regulam a relação 

funcional entre o servidor e o Estado. 

c) Produção de conhecimento gerada pelo servidor 

público em larga escala promovendo soluções de bom 

grado ao público alvo. 

d) Toda ação de relação entre empregado e patrão em 

qualquer instância relatada. 

 

Questão 12 

De acordo com nossa atual Constituição Federal a 

República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado democrático de 

direito e tem como fundamentos, EXCETO: 

 

a) Soberania. 

b) Cidadania. 

c) Monopólio Político. 

d) Dignidade. 

 

Questão 13 

O artigo 5º da Constituição atesta que todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida. Sobre este artigo, assinale o item 

CORRETO: 

 

a) Todos serão obrigados a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 

b) Homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações. 

c) O anonimato é obrigado. 

d) Todas estão erradas. 

 

http://cachinhosleitores.blogspot.com/2013/01/um-ano-novo-mafaldiano-para-todos-nos.html
http://cachinhosleitores.blogspot.com/2013/01/um-ano-novo-mafaldiano-para-todos-nos.html
https://tribunaonline.com.br/mercado-preve-inflacao-de-4-01-e-alta-de-2-53-no-pib-para-este-ano
https://tribunaonline.com.br/mercado-preve-inflacao-de-4-01-e-alta-de-2-53-no-pib-para-este-ano
https://tribunaonline.com.br/mercado-preve-inflacao-de-4-01-e-alta-de-2-53-no-pib-para-este-ano
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Questão 14 

É toda aquela em que a lei instituidora conferir 

privilégios específicos e aumentar sua autonomia 

comparativamente com as autarquias comuns, sem 

infringir os preceitos constitucionais pertinentes a 

essas entidades de personalidade pública: 

  

a) Autarquia de regime especial. 

b) Regime Estatutário Autônomo. 

c) Criação Especial Transitória. 

d) Repartições Públicas Federativas. 

 

Questão 155 

A barra representada na imagem abaixo é onde 

inserimos o conteúdo de uma célula podendo conter 

fórmulas, cálculos ou textos. Esta barra é 

denominada: 

 
Fonte: Disponível em https://bit.ly/2M9Y9ch. Acessado em 

31/12/2018 

 

a) Barra de Zoom. 

b) Barra de Fórmulas. 

c) Barra de ferramentas de acesso rápido. 

d) Barra de Status com estatísticas da seleção. 

 

Questão 16 

No MS Excel 2013 a Caixa de Nome, conforme 

representado na imagem é onde podemos:  

 

Fonte: Disponível em https://bit.ly/2M9Y9ch Acessado 

em 31/07/2018. 

a) Identificar o endereço das células. 

b) Inserir o conteúdo de uma célula. 

c) Selecionar duas ou mais células. 

d) Abrir um arquivo do Excel. 

 

Questão 17 

Em uma família a idade do pai somada com a idade 

do filho dar 35 anos e a diferença da idade do pai com 

a idade do filho dá 21 anos, logo a idade do pai é:  

a) 28 anos 

b) 27 anos 

c) 26 anos 

d) 25 anos 

 

 

 

 

 

 

Questão 184 

Em uma progressão geométrica o primeiro termo vale 

4 e o sexto termo vale 128, logo a sua razão vale: 

a) 6. 

b) 4. 

c) 3. 

d) 2. 

 

 

 

Questão 19 

Sendo a + b = 10 e m + x = 5, então o valor de am + 

ax + bm + bx é: 

a) 15. 

b) 20. 

c) 50. 

d) 100. 

 

 

 

Questão 206 

Um retângulo tem perímetro de 50 cm. Sabendo que 

a sua base é 5 cm a mais que sua altura, logo a sua 

área vale: 

a) 120 cm2 

b) 160 cm2 

c) 150 cm2 

d) 200 cm2 

 

https://bit.ly/2M9Y9ch.%20Acessado%20em%2031/12/2018
https://bit.ly/2M9Y9ch.%20Acessado%20em%2031/12/2018
http://www.prolinfo.com.br/site/wp-content/uploads/2016/03/APOSTILA-MS-EXCEL-2013.pdf.%20Acessado%20em%2031/07/2018
http://www.prolinfo.com.br/site/wp-content/uploads/2016/03/APOSTILA-MS-EXCEL-2013.pdf.%20Acessado%20em%2031/07/2018


                                                                              PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA  – SP        
 

5 
 
____________________________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

 

 

 

Questão 21 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, Cerca de 

800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, o 

que corresponde, aproximadamente, a uma pessoa a 

cada 40 segundos (OMS, 2018). De acordo com o 

Ministério da Saúde (2016), o manejo de pacientes 

que realizaram autoagressão ou com risco de suicídio, 

requer a realização de diversas condutas. Avalie os 

itens abaixo quanto às condutas nesse manejo: 

I - Avaliar ambiente, sujeitos e segurança. 

II - Aproximar-se de forma tranquila para ser visto 

pelo paciente e manter a segurança. 

III - Identificar e legitimar (“Dá para entender”; “É 

compreensível”; “Estou entendendo”) a emoção 

presente na cena (raiva, desconfiança, medo, 

ansiedade, angústia, tristeza, irritação, desesperança, 

indiferença, frustração) e atentar às situações 

descritas pelo paciente como insuportáveis. 

 

De acordo com a avaliação dos itens, é CORRETO 

afirmar que: 

a) Todos os itens fazem parte da conduta geral para 

manejo de pacientes que realizaram autoagressão ou 

com risco de suicídio. 

b) Apenas os itens I e II fazem parte da conduta geral 

para manejo de pacientes que realizaram 

autoagressão ou com risco de suicídio. 

c) Apenas o item III faz parte da conduta geral para 

manejo de pacientes que realizaram autoagressão ou 

com risco de suicídio. 

d) Nenhum item faz parte da conduta geral para 

manejo de pacientes que realizaram autoagressão ou 

com risco de suicídio. 

 

Questão 22 

Paciente em atendimento pré-hospitalar por Equipe 

do SAMU, é diagnosticado com choque 

hipovolêmico classe II. De acordo com esta 

classificação, marque a alternativa correta, de acordo 

com os parâmetros para a mesma: 

a) Quantidade de sangue perdido < 750 mL (< 15%); 

Frequência cardíaca < 100 bpm; Frequência 

ventilatória 14-20; PA arterial normal; SNC/estado 

mental ansiedade discreta. 

b) Quantidade de sangue perdido 1500-2000mL (30-

40%); Frequência cardíaca 120-140 bpm; Frequência 

ventilatória 30-40; PA arterial diminuída; 

SNC/estado mental ansiedade, confusão. 

c) Quantidade de sangue perdido 750-1500mL (15-

30%); Frequência cardíaca 100-120 bpm; Frequência 

ventilatória 20-30; PA arterial normal; SNC/estado 

mental ansiedade leve. 

d) Quantidade de sangue perdido > 2000mL (> 40%); 

Frequência cardíaca > 140 bpm; Frequência 

ventilatória >35; PA arterial diminuída; SNC/estado 

mental confusão, letargia. 

 

Questão 23 

De acordo com o Ministério da Saúde (2014), leia os 

itens relacionados à abordagem medicamentosa no 

manejo de pacientes com Hipertensão Arterial 

Sistêmica, quanto ao Suporte Avançado de Vida: 

 

I – Na Urgência Hipertensiva, deve-se administrar 

anti-hipertensivo oral se a PA permanece elevada 

após repouso e tranquilização do paciente: Captopril 

12,5 a 25 mg, VO. Início de ação: 20 a 30 minutos. 

II – Na emergência hipertensiva deve-se administrar 

um anti-hipertensivo IV, isoladamente ou em 

associação, como Furosemida: 20 a 60 mg IV (1 

ampola = 20 mg). 

III – Metoprolol é indicado nos casos em que a maior 

preocupação for a redução da frequência cardíaca e 

não a da PA, na insuficiência coronariana e no 

aneurisma dissecante de aorta. Dose: 5 mg, IV, em 5 

minutos (1 ampola = 5 mL = 5 mg). 

 

De acordo com a avaliação dos itens acima, conforme 

Protocolos de Suporte Avançado de Vida (2014) é 

CORRETO afirmar que: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Nenhum item está correto. 

Questão 24 

Paciente é atendido pela equipe do SAMU em seu 

domicílio e é verificado estado hiperosmolar 

hiperglicêmico: glicemia capilar >600 mg/Dl, 

alteração variável no nível de consciência (confusão 

a Coma) e sinais de desidratação severa. Quanto a 

conduta e abordagem medicamentosa para esta 

situação é CORRETO afirmar que: 

a) Avalia-se a responsividade do paciente, coleta-se 

a história; avalia-se a glicemia capilar; e monitoriza-

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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se o ritmo cardíaco, oximetria de pulso e sinais vitais. 

Porém não é necessária a instalação de acesso venoso 

periférico. 

b) Na abordagem medicamentosa, é necessário 

oferecer O2 suplementar por máscara não reinalante 

10 a 15 l/min, se SatO2 < 94%; administrar soro 

fisiológico 0,9% IV rápido na velocidade de 500 a 

1000 ml/hora. 

c) Na abordagem medicamentosa, deve-se 

administrar soro glicosado 5% IV rápido na 

velocidade de 500 a 1000 ml/hora, além de O2 

suplementar, se SatO2 < 94%. 

d) Na abordagem medicamentosa, deve-se 

administrar fisiológico 0,9% IV lento, além de O2 

suplementar, se SatO2 < 94%. 

 

Questão 25 

Ao se avaliar gestante, é importante observar a 

presença de hemorragia, visto que, quando grave, a 

morte ocorrerá rapidamente se ela não for 

interrompida (BRASIL, 2017). Quando tipos de 

sangramento na gestação, leia os itens abaixo: 

I – Sangramento intenso: perda brusca ≥ 150 ml ou 

mais de 02 absorventes noturnos em 20 minutos. 

II – Sangramento moderado: 60 a 150 ml em 20 

minutos (01 absorvente noturno). 

III - Sangramento leve: ≥ 60 ml em 6 horas = 01 

absorvente normal. 

De acordo com a análise dos itens, é correto afirmar 

que: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas os itens I e II estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

Questão 26 

No atendimento pré-hospitalar em situações de 

trauma abdominal aberto é correto afirmar que: 

a) Objetos encravados ou empalados devem ser 

removidos no atendimento pré-hospitalar. 

b) Em caso de evisceração, estes devem ser cobertos 

com compressas estéreis umedecidas com SF e 

plástico especial para evisceração, quando disponível. 

c) Em caso de evisceração deve-se recolocar os 

órgãos de volta na cavidade abdominal 

imediatamente. 

d) Em caso de objetos encravados ou empalados, o 

abdome deve ser palpado e comprimido para reduzir 

hemorragia. 

 

Questão 27 

No atendimento pré-hospitalar em situações de 

amputação traumática, cuidados com a ferida e com a 

parte amputada devem ser realizados. Quanto a estas 

ações, leia os itens abaixo: 

I - Deve-se tentar controlar hemorragias (iniciar com 

compressão direta e considerar o uso de torniquete). 

II - Cobrir a ferida com curativo seco. 

III - A parte amputada deve ser colocada em contato 

direto com gelo. 

 

De acordo com a análise dos itens, é CORRETO 

afirmar que: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão incorretos. 

Questão 28 

Paciente em atendimento pré-hospitalar com Idade 

gestacional ≥ 20 semanas associada a: Pressão arterial 

sistólica =140 mmHg; e Pressão arterial diastólica = 

90 mmHg. Apresenta cefaleia, tontura e confusão 

mental. Na conduta para esta paciente, é correto 

afirmar que: 

a) Paciente deve ser posicionada em decúbito lateral 

direito. 

b) Não oferecer oxigênio suplementar sob máscara 

não reinalante mesmo se SatO2 < 94%. 

c) A Hidralazina é a droga de eleição no tratamento 

de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Dose 10 a 20 mg IV. 

d) O Metoprolol é a droga de eleição no tratamento 

de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Dose: 5 mg, IV, em 5 

minutos. 

 

Questão 29 

O tratamento de um doente vítima de trauma grave 

exige avaliação rápida das lesões e adoção de 

medidas terapêuticas de suporte de vida. Deseja-se, 

portanto abordagem sistematizada. Para isto, o 

Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trauma (PHTLS), 

propõe, atualmente, a seguinte sequência de cuidados 

ao doente traumatizado: 

 

a) A: Vias Aéreas; B: Respiração; C: Circulação. 

b) C: Compressões; A: Vias Aéreas; B: Ventilações. 

c) A: Vias Aéreas; B: Respiração; C: circulação, D: 

Disfunção, estado neurológico. 
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d) X: Hemorragias Externas Graves; A: Vias Aéreas; 

B: Respiração; C: circulação, D: Disfunção, estado 

neurológico; E: Exposição/controle do ambiente. 

 

Questão 30 

Criança atendida pela equipe do SAMU após acidente 

automobilístico é avaliada, de acordo com os 

parâmetros pediátricos, utilizando-se a Escala de 

Coma de Glasgow. Quanto à abertura ocular, esta 

ocorreu ao estímulo doloroso; Melhor resposta 

verbal: Palavras inapropriadas; Melhor resposta 

motora: Retira o membro ao estímulo doloroso. De 

acordo com a escala, a pontuação para cada avaliação 

é: 

a) 2, 3, 4.   b) 2, 3, 6. 

c) 2, 4, 5.   d)3, 4, 5 

Questão 31 

A avaliação dos nervos cranianos fornece informação 

valiosa a respeito da condição do sistema nervoso 

central, particularmente o tronco cerebral. 

Quando pressiona os ombros do paciente para baixo, 

enquanto ele tenta movimentar os ombros contra essa 

resistência e quando aplica resistência no paciente 

com a cabeça virada, enquanto ele tenta retornar a 

cabeça à posição da linha média, estamos avaliando 

os nervos cranianos: 

a) Troclear.   b) Trigêmeo.   

c) Hipoglosso.   d) Acessório espinal. 

 

Questão 32 

Os distúrbios da imunodeficiência podem ser 

causados por defeitos ou deficiência em vários tipos 

de células e é importante que o enfermeiro saiba 

diferenciar cada problema para prestar a assistência 

adequada. Sobre o assunto, assinale o item 

CORRETO: 

 

a) São indicadores importantes no histórico do 

paciente com imunodeficiência:  história de infecção 

recorrente e febre. 

b) Os distúrbios de imunodeficiência são 

classificados exclusivamente de acordo com os 

componentes do sistema imune afetados, sendo a 

identificação de sinais e sintomas mais importante do 

que a classificação. 

c) Os aspectos do cuidado de enfermagem ao paciente 

portador de imunodeficiência secundária devem ser 

voltados exclusivamente para melhorar o estado 

nutricional e manter as funções intestinal e vesical. 

d) Em domicílio o paciente imunodeprimido deve ser 

orientado a só procurar o serviço de saúde em caso de 

persistência de alterações, como febre há muitos dias 

ou outros sintomas atípicos há mais de uma semana. 

 

Questão 33 

Quando o recém-nascido está com boa vitalidade e 

não necessita de manobras de reanimação e devem ser 

realizadas as seguintes intervenções, EXCETO: 

 

a) Proceder ao clampeamento do cordão umbilical 

após cessadas suas pulsações (aproximadamente 1 a 

3 minutos), nos casos de mães isoimunizadas ou HIV 

/HTLV positivas. Nos outros casos, o clampeamento 

deve ser imediato. 

b) Manter o RN sobre o abdome e/ou tórax materno, 

usando o corpo da mãe como fonte de calor, 

garantindo que o posicionamento da criança permita 

movimentos respiratórios efetivos. O contato pele a 

pele imediatamente após o nascimento, em 

temperatura ambiente de 26°C, reduz o risco de 

hipotermia em RNs a termo com respiração 

espontânea e que não necessitam de ventilação, desde 

que cobertos com campos pré –aquecidos. 

c) Realizar o aleitamento precoce para promoção do 

contato mãe-bebê imediato após o parto, evitando 

intervenções desnecessárias que interferem nessa 

interação nas primeiras horas de vida. Deve ser 

estimulado o contato pele a pele e o aleitamento 

materno na primeira hora de vida, exceto em casos de 

mães HIV ou HTLV positivos. 

d) Administrar vitamina K para prevenção do 

sangramento, 1mg de vitamina K por via 

intramuscular ao nascimento. 

 

Questão 34 

De Acordo com a American Heart Association 

(2018), marque a alternativa verdadeira quanto ao 

suporte de vida cardiovascular: 

a) Amiodarona ou lidocaína podem ser consideradas 

para FV/TVSP não responsiva a desfibrilação. 

b) (Atualizado): O uso rotineiro de magnésio para 

parada cardíaca sempre é recomendado em pacientes 

adultos. 

c) Não há evidências adequadas que respaldem o uso 

rotineiro de ß-bloqueadores após a PCR. No entanto, 

pode-se considerar o início ou a continuação de um ß-

bloqueador oral ou endovenoso imediatamente após a 

hospitalização causada por uma PCR devida a 

FV/TVSP. 
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d) Não há evidências adequadas que respaldem o uso 

rotineiro de lidocaína após a PCR. No entanto, pode-

se considerar o início ou a continuidade da lidocaína 

imediatamente após a RCE causada por uma PCR 

devida a FV/TVSP. 

 

Questão 35 

A American Heart Association apresentou mudanças 

em suas recomendações para suporte de vida 

cardiovascular. Quanto as recomendações para 

Qualidade da RCP em adultos, é correto afirmar que: 

a) Compressões devem ser realizadas sem força e 

com rapidez (120-150/min). 

b) Sempre que possível, as compressões devem ser 

interrompidas. 

c) Sem via aérea avançada, a relação compressão-

ventilação é de 30:2. 

d)Nunca deve ser realizada alternância entre as 

pessoas que realizam as compressões torácicas. 

 

Questão 36 

Quanto ao tratamento medicamentoso utilizado na 

PCR em adultos, marque a alternativa CORRETA: 

a) A dosagem IV/IO de epinefrina é de 3 mg a cada 5 

a 8 minutos. 

b) A dosagem IV/IO de amiodarona, em sua primeira 

dose deve ser: bolus de 300mg e segunda dose de 

150mg. 

c) Não existem evidências sobre a eficácia do uso de 

lidocaína na PCR em adultos, embora seja utilizada 

em alguns países. 

d) A dosagem IV/IO de epinefrina é de 1 mg a cada 1 

a 2 minutos. 

Questão 37 

Quanto as recomendações para Qualidade da RCP 

em pediatria, é correto afirmar que: 

a) Se estiver em via aérea avançada, a relação 

compressão ventilação é de 20:1 

b) Em pediatria a ventilação pode ocorrer de forma 

excessiva. 

c) A compressão torácica deve ser realizada com 

força (≥ 1/3 do diâmetro torácico anteroposterior) e 

rapidez (100-120/min), devendo ser aguardado o 

retorno total do tórax. 

d) As compressões podem ser interrompidas sempre 

que necessário. 

 

Questão 38 

No atendimento pré-hospitalar de paciente com 

qualquer agravo clínico deve ser realizada avaliação 

primária do paciente. Quanto a esta, é correto afirmar 

que: 

a) Ao avaliar a responsividade e expansão torácica, 

caso o paciente seja não responsivo com movimentos 

respiratórios, deve ser prosseguida a avaliação, sem 

necessidade de considerar suporte ventilatório. 

b) Deve ser avaliada a permeabilidade de via aérea 

(VA) e corrigidas situações de risco com: 

hiperextensão da cabeça e elevação do queixo, cânula 

orofaríngea, aspiração e retirada de próteses, se 

necessário. 

c) O estado circulatório deve ser avaliado apenas 

quanto a presença de sangramento ativo. 

d) O exame exclusivo para a avaliação do estado 

neurológico é a avaliação pupilar: foto-reatividade e 

simetria. 

Questão 39 

O Ministério da Saúde lançou, em 2016, um 

Protocolos de Suporte Básico de Vida. De acordo 

com estes, marque a alternativa que apresenta dois 

sinais e sintomas de choque: 

 

a) Pressão arterial aumentada (PAS≥90mmHg) e 

nível de consciência alterado. 

b) Enchimento capilar < 2s e frequência cardíaca 

diminuída. 

c) Frequência respiratória alterada (< 8 ou > 28 mrm) 

e Coloração pele Pálida ou cianótica. 

d) Temperatura da pele aumentada e Enchimento 

capilar > 2 seg. 

 

Questão 40 

Quanto à obstrução de vias aéreas por corpos 

estranhos, deve-se inicialmente avaliar a severidade. 

Quanto a esta, marque a alternativa CORRETA: 

a) Considera-se obstrução leve quando o paciente não 

é capaz de responder se está engasgado. Porém, 

consegue tossir e respirar. 

b) Considera-se obstrução leve quando o paciente não 

é capaz de responder se está engasgado. Não 

consegue tossir, porém consegue respirar. 

c) Considera-se obstrução grave: paciente consciente 

de que consegue falar. Sempre com inconsciência. 

d) Considera-se obstrução grave: paciente consciente 

de que não consegue falar. Pode não respirar ou 

apresentar respiração ruidosa, tosse silenciosa e/ou 

inconsciência. 


