
 

 

BIOLOGIA I
AULA 30:

PRIMEIROS SOCORROS

EXERCÍCIOS PROPOSTOS
ANUAL

VOLUME 6

OSG.: 101438/16

01. A lesão ocorreu numa artéria, pois a pulsação é consequência de sua contração e relaxamento. Além disto, pelo fato de o sangue 
esguichar, concluímos tratar-se de uma artéria, vaso que possui maior pressão que uma veia ou capilar. 

Resposta: E

02. Numa situação como esta, não há tempo a perder, por isso, devemos imediatamente iniciar os procedimentos de RCP. Dentre as 
opções, consideramos que a pessoa que irá socorrer tenha conhecimento prévio de primeiros socorros. 

Resposta: B

03. Como os sinais vitais devem ser priorizados, devemos levar em consideração uma possível parada cardíaca. 

Resposta: C

04. Sempre que houver lesões na cabeça, a vítima deverá ser encaminhada a um posto de saúde ou hospital, pois poderá haver traumatismo 
craniano, mesmo ela estando assintomática após o acidente. Em alguns casos, os sintomas demoram até 24 horas para se manifestarem. 

Resposta: E

05. Nesse caso, deve-se sinalizar o local e chamar o resgate, pois caso a vítima tenha lesão cervical, qualquer movimento poderá agravar 
seu estado fi siológico. 

Resposta: C

06. Em hipótese alguma deve ser retirado ou movido o objeto do local da perfuração, pois somente o médico ou o cirurgião-dentista (em caso 
de lesões bucomaxilofaciais) são habilitados para isso, mantendo sempre os sinais vitais do paciente. 

Resposta: C

07. Em caso de derramamento de uma substância ácida sobre o corpo devemos: 
• Remover as roupas atingidas sob água corrente;
• Lavar a área do corpo afetada com água fria por 15 minutos ou enquanto persistir a dor ou a ardência;
• Lavar a área afetada com sabão neutro e água (não use loções, cremes, soluções neutralizantes etc);
• Encaminhar a vítima para um atendimento hospitalar.

Resposta: A

08. Deve ser recusado seu pedido, pois a ingestão de qualquer substância poderá interferir de forma negativa nos procedimentos hospitalares. 
Por exemplo, se a vítima for submetida à cirurgia, o estômago com água ou alimentos é fator que aumenta o risco no atendimento 
hospitalar. 

Resposta: A

09. Em caso de fraturas expostas deve-se cobrir o ferimento com pano limpo, estancar o sangramento, prevenir contra o estado de choque, 
imobilizar o membro e acalmar a vítima.

Resposta: C

10. Devemos fazer apenas compressão local, elevando o membro acima da posição do coração. O garrote é mais indicado em casos de 
perda de membros.

Resposta: D
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