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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. Sobre o Suporte de Vida prestado à vítima em via pública, é 
CORRETO afirmar. 
(A) Ao chegar ao local onde há uma vítima de atropelamento, a 

equipe deve primeiramente garantir a permeabilidade das 
suas vias aéreas. 

(B) A compressão direta do sangramento está indicada em casos 
de sangramentos externos visíveis observados durante a 
avaliação inicial. 

(C) Em casos de parto em via pública, sempre cobrir 
completamente o recém-nascido, deixando a cabeça 
descoberta, para melhorar a oxigenação, e observar seu 
choro. 

(D) Atendendo um coronariopata com dor no peito que teve um 
mal súbito, a conduta mais importante é manter as vias 
aéreas desobstruídas. 

 
02. A Central de Regulação passa para você um caso de um 
paciente idoso com febre e dispneia intensa. O atendimento do 
idoso começa com: 
(A) a oferta de oxigenioterapia em alto fluxo, para elevação de 

seus níveis de saturação de oxigênio. 
(B) a avaliação do nível de consciência e a permeabilidade das 

vias aéreas do idoso. 
(C) a solicitação de autorização à Central de Regulação para 

realizar a oxigenioterapia do paciente após certificar-se de 
sua real necessidade. 

(D) o certificar-se sobre os riscos inerentes ao local e à 
abordagem do paciente. 

 
03. Sobre a oferta de oxigenioterapia em pacientes suspeitos de 
COVID-19, é CORRETO afirmar que: 
(A) pacientes com saturação abaixo de 95% em ar ambiente são 

considerados críticos e necessitam de suporte avançado de 
vida. 

(B) o uso do cateter nasal para oxigenioterapia não está 
indicado em pacientes suspeitos de COVID-19. 

(C) crianças com retração intercostal, batimento da asa do nariz 
e bradipneia são consideradas graves e necessitam de 
maiores fluxos de oxigenioterapia. 

(D) o uso de máscara cirúrgica está indicado como equipamento 
de proteção individual (EPI), para a equipe, em todos os 
casos de necessidade de oxigenioterapia. 

 
04. Sobre o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), a 
ordem preconizada de paramentação é: 
(A) avental, máscara, protetor ocular, gorro e luvas. 
(B) máscara, macacão impermeável, avental, gorro, protetor 

facial e luvas. 
(C) gorro, protetor ocular, máscara, avental e luvas. 
(D) avental, luvas, máscara, gorro e proteção facial. 

 
05. Após atendimento a um paciente portador de COVID-19, o 
profissional do atendimento pré-hospitalar, ao se 
desparamentar, deve: 
(A) retirar seu EPI na ordem inversa à da paramentação. 
(B) desparamentar-se dentro de sua ambulância. 
(C) solicitar supervisão durante todo o processo de 

desparamentação. 
(D) trocar de luvas antes de iniciar sua desparamentação. 

 

06. No atendimento a um paciente psiquiátrico em surto 
psicótico, vítima de COVID-19, é CORRETO afirmar. 
(A) A contenção física é um procedimento de alto risco de 

contaminação para a equipe. 
(B) A equipe deve barganhar como forma de convencimento, 

mesmo que não possa cumprir o prometido, pois o objetivo 
é não realizar a contenção física. 

(C) Pelo alto risco de contaminação, a equipe deve sempre 
abordar o paciente utilizando macacão impermeável, 
máscara N95 e protetor facial. 

(D) A comunicação terapêutica fica limitada devido à 
necessidade de distanciamento do paciente como precaução 
de contaminação pelo vírus da COVID-19. 

 
07. A reanimação cardiopulmonar em pacientes com COVID-19 
é considerada como procedimento gerador de aerossol. As 
precauções adicionais preconizadas para equipe são, EXCETO: 
(A) utilizar uma segunda máscara como equipamento adicional 

de proteção individual. 
(B) proteger a via aérea do paciente, para evitar o retorno de ar 

aerossolizado. 
(C) evitar realizar ventilação manual com dispositivo bolsa-

valva-máscara. 
(D) oferecer oxigenioterapia sob máscara não reinalante sem 

pressão positiva. 
 

08. No atendimento a incidentes com múltiplas vítimas de 
origem traumática, é INCORRETO afirmar. 
(A) As ações conhecidas como “3S” da segurança devem ter 

prioridade nesse atendimento. 
(B) Em cena insegura, o profissional deve efetuar rápida triagem 

dos pacientes para rápida remoção da cena. 
(C) Se a situação epidemiológica for de transmissão comunitária 

para COVID-19, considerar todas as vítimas como portadoras 
da doença. 

(D) O primeiro respondedor a chegar no local tem importância 
fundamental na gestão do incidente. 

 
09. Sobre os princípios doutrinários do SUS em tempo de 
pandemia, considere as assertivas abaixo e marque o item 
CORRETO. 
(A) Em tempos de pandemia, fronteiras podem ser fechadas e 

somente têm direito à saúde no Brasil os brasileiros natos e 
naturalizados, e estrangeiros que estejam de forma regular 
no país. 

(B) O princípio da regionalização diz que as pessoas só podem 
ser atendidas nas proximidades de sua residência, dentro 
das regionais de Fortaleza. 

(C) Como cada caso de COVID-19 é diferente, com necessidades 
diferentes, devemos atender e tratar todos de forma 
diferente, de forma que as necessidades de saúde 
individuais sejam contempladas na sua exata medida. 

(D) O direito ao atendimento integral, para pacientes de COVID-
19, encerra-se quando toda a capacidade de resposta do 
sistema fica menor do que a demanda de atendimento. 
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10. No transporte de pacientes vítimas de COVID-19, é 
CORRETO afirmar. 
(A) O paciente e ambulância necessariamente devem estar 

“envelopados”, com o paciente em “maca bolha” e todas as 
superfícies da ambulância protegidas. 

(B) A aspiração das vias aéreas, quando necessária, só deve ser 
feita com o paciente fora da ambulância. 

(C) O condutor da ambulância, por não ser profissional oriundo 
da saúde, deve se eximir do contato com o paciente. 

(D) O transporte do paciente com COVID-19 deve ser feito com 
equipe totalmente paramentada para proteção de 
contaminação por aerossóis e gotículas. 

 
11. Você presencia o parto iminente de um bebê do sexo 
masculino, em domicílio, em posição pélvica. Marque a opção 
CORRETA. 
(A) Você coloca a mãe em posição genupeitoral, comunica à 

Central de Regulação e realiza a assistência ao parto. 
(B) Você coloca a mãe em decúbito lateral esquerdo e aguarda 

orientação da Central de Regulação. 
(C) Você coloca a mãe em decúbito dorsal, espera a saída de 

todo o corpo e realiza a Manobra de Bracht para 
desprendimento da cabeça. 

(D) Você coloca a mãe dentro da ambulância e remove para a 
maternidade mais próxima. 

 
12. Marque a alternativa que contém as informações 
importantes sobre a assistência ao recém-nascido que nasce 
bem. 
(A) É importante avaliar a sua frequência cardíaca palpando o 

pulso carotídeo. 
(B) É importante aspirar boca e nariz, mesmo que não tenham 

secreções perceptíveis. 
(C) É importante clampear o cordão umbilical o mais breve 

possível. 
(D) É importante avaliar seu tônus muscular, sua respiração e 

sua idade gestacional. 
 

13. Ao abordar uma gestante em trabalho de parto, o condutor 
deve: 
(A) realizar normalmente a avaliação primária e secundária. 
(B) inspecionar a vulva em busca de partes fetais ou perdas 

líquidas. 
(C) palpar seu abdômen para saber a apresentação fetal. 
(D) preparar para transporte em decúbito lateral direito. 

 
14. Nos casos de paciente vítima de contaminação por produtos 
químicos por qualquer via, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) Induzir vômitos reduz a quantidade de produtos ingerida, 

atenuando seus efeitos. 
(B) Não cortar nem remover as vestes pelo perigo de aumentar 

a contaminação. 
(C) Em casos de contaminação dos olhos, lavar com água 

abundante da lateral até o canto do olho (próximo ao nariz), 
por, no mínimo, 20 minutos. 

(D) Na contaminação respiratória, manter o paciente em local 
arejado, livre do produto químico, com oxigênio 
suplementar. 

 
 
 
 

15. Sobre os dispositivos de oxigenioterapia, assinale o item 
CORRETO. 
(A) A máscara facial não reinalante com reservatório é indicada 

aos pacientes com importante desconforto respiratório que 
necessitam de altas concentrações de oxigênio. 

(B) O cateter de oxigênio é a primeira indicação em casos de 
dispneia em pacientes com COVID-19, por permitir altos 
fluxos de oxigênio quando necessário. 

(C) A máscara de Venturi é indicada na COVID-19 àqueles 
pacientes que precisam de um controle rigoroso da oferta 
de oxigênio. 

(D) Em pacientes conscientes com dispneia leve, o uso da cânula 
orofaríngea junto do cateter de oxigênio é uma excelente 
combinação. 

 
16. Sobre o método ACENA, de avaliação do ambiente, do 
paciente e da segurança, podemos afirmar que: 
(A) no ACENA, a primeira ação é distensionar as situações de 

raiva, medo e euforia do paciente. 
(B) o ‘C’ do mnemônico ACENA nos lembra que a Comunicação 

Terapêutica é a melhor “ferramenta” em todos os casos. 
(C) o ‘N’ do mnemônico ACENA nos lembra a importância de 

avaliar o “Nível de Consciência” e o “Nível de Sofrimento” do 
paciente. 

(D) o mnemônico ACENA nos lembra a avaliação primária, a 
comunicação terapêutica, a segurança da equipe, o nível de 
consciência e a agressividade do paciente. 

 
17. Sobre o atendimento de urgência ao paciente psiquiátrico 
armado, assinale a opção CORRETA. 
(A) Abordar inicialmente o paciente utilizando EPI apropriados, 

como capacete e escudo. 
(B) Informar imediatamente o caso ao médico regulador, 

solicitando apoio especializado. 
(C) Na presença de armas de fogo, assumir a mediação 

utilizando frases curtas e simples, e repetindo propostas. 
(D) Sempre se deve evitar a presença policial dentro da 

ambulância, pois esta leva a situações de medo e raiva que 
descompensam o estado emocional do paciente. 

 
18. Sobre o Suporte Básico de Vida, assinale a opção CORRETA. 
(A) A urgência hipertensiva é mais grave que a simples 

emergência, podendo levar, inclusive, a um Acidente 
Vascular Cerebral. 

(B) Na crise convulsiva generalizada tônico-clônica do paciente 
epilético, nunca suspeitar de Acidente Vascular Cerebral. 

(C) No paciente diabético, sudorese, palidez, taquicardia, 
tontura e tremores são sintomas clássicos de hiperglicemia. 

(D) Diarreia, vômitos e dispneia podem ser sinais e sintomas de 
reação anafilática, se houver história de provável exposição 
ao alérgeno. 
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19. Sobre a Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU), 
escolha a alternativa CORRETA. 
(A) As equipes de saúde da família e equipes de agentes 

comunitários de saúde fazem parte da PNAU e são 
importantes no acolhimento inicial da demanda espontânea. 

(B) A PNAU foi instituída pelo Ministério da Saúde através da 
Portaria GM/MS nº 2.048, de 05 de novembro de 2002. 

(C) A Força Municipal do SUS está prevista na Portaria nº 1.010, 
de 21 de maio de 2012, como um componente humanitário 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(D) A Portaria GM/MS nº 1.863, de 29 de setembro de 2003, 
prevê que as capacitações de todos os componentes da 
Rede de Urgência e Emergência sejam realizadas por meio 
dos Núcleos de Educação em Urgência (NEU). 

 
20. Sobre as regras gerais de condução da ambulância, assinale 
o item CORRETO. 
(A) O condutor, em situações de congestionamento, deve evitar 

abrir espaço pelo centro da via e fazê-lo, sempre, pelo lado 
esquerdo da mesma. 

(B) Os profissionais de saúde, dentro de uma ambulância em 
deslocamento, não podem desafivelar seus cintos, devendo 
fazer todos os procedimentos necessários com os cintos 
afivelados. 

(C) A ambulância, mesmo com seus sinais sonoros e luminosos 
de emergência acionados, não tem preferência sobre os 
pedestres. 

(D) Para um retorno mais rápido à base descentralizada, o 
condutor pode fazer uso dos sinais sonoros e luminosos de 
emergência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


