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1. Uma mulher, de 60 anos, estava caminhando no Clube da Cidade, e de repente apresentou um Parada 

Cardiorrespiratória (PCR). Foi iniciada a Reanimação Cardiopulmonar (RCP), sendo que a relação 
compressão-ventilação até a instalação de uma via aérea avançada deverá ser de: 

a) 30:2 com um socorrista e 15:2 com dois socorristas. 
b) 30:2 com um ou dois socorristas. 
c) 15:2 com um ou dois socorristas. 
d) 5:2 com um ou dois socorristas. 
e) 3:1 com um socorrista e 5:2 com dois socorristas. 
 
2. Na reanimação cardiopulmonar (RCP), em adultos, é correto afirmar que os socorristas devem: 
a) Iniciar as compressões torácicas antes de aplicar ventilação de resgate (C-A-B). 
b) Iniciar com 5 ventilações de resgate antes de aplicar as compressões torácicas (A-B-C). 
c) Iniciar com soco precordial antes de aplicar as ventilações de resgate. 
d) Iniciar com procedimento “ver, ouvir e sentir se há respiração”. 
e) Em geral, usar a pressão cricóide durante as ventilação. 
 
3. O protocolo de Manchester é adotado em muitos países para classificar o risco de pacientes que 

procuram os serviços de urgência e emergência e consequentemente priorizar o atendimento. 
Considerando o protocolo de Manchester, durante a classificação de risco, um paciente com queixa de 
dor torácica que refere apresentar obstrução de vias aéreas ou respiração inadequada, ele é 
classificado com a cor: 

a) Laranja e o tempo de espera dez minutos. 
b) Vermelha e o tempo de espera imediato. 
c) Amarelo e o tempo de espera de 60 minutos. 
d) Verde e o tempo de espera de 30 minutos. 
e) Azul e o tempo de espera de 90 minutos. 
 
4. (INSTITUTO AOCP - 2019 - Prefeitura de Vitória - ES - Técnico de Enfermagem 40H) Paciente, 67 anos, 

hipertenso, diabético, tabagista, internado na Unidade de Terapia Intensiva há 3 dias por sepse de foco 
pulmonar, apresenta débito urinário ausente em sonda vesical de demora nas últimas 24 horas. Ao 
realizar a anotação de enfermagem, qual nomenclatura deve ser utilizada para relatar sobre a diurese 
desse paciente? 

a) Poliúria. 
b) Anúria. 
c) Oligúria. 
d) Piúria. 

 
5. (COVEST-COPSET - 2019 - UFPE - Enfermeiro) Em uma unidade de terapia intensiva (UTI), será 

necessário transportar um paciente para realizar exames de imagem. Considerando a necessidade da 
manutenção da segurança do paciente no transporte intra-hospitalar, o enfermeiro deve: 

a) A planejar a equipe de transporte para minimizar os possíveis riscos; essa equipe deve ser formada por 
dois profissionais, sendo um deles o técnico de enfermagem. 

b) estabelecer etapas de modo que a primeira delas deverá envolver a comunicação entre os locais de 
origem e destino; em seguida, avaliação da condição atual do paciente; escolha da equipe que irá 
acompanhar o paciente; e preparo dos equipamentos para o transporte. 

c) estabelecer a responsabilização do técnico de enfermagem para o ajuste dos equipamentos no pós-
transporte, uma vez que não é necessária observação para estabilização do paciente no pós-transporte. 

d) recusar responsabilização pelo transporte de pacientes que estejam entubados, dependentes de suporte 
ventilatório, mesmo que tenham se mantido estáveis nas últimas 24 horas. 

e) delegar a função de organizador e participante do transporte intra-hospitalar, especialmente quando se 
tratar de paciente crítico, ao médico assistente, pois essa atividade de acompanhamento é de 
responsabilidade desse profissional. 
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