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Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

QUESTÃO 02

LÍNGUA PORTUGUESA

O recurso que corresponde à estratégia de construção do
texto é, principalmente(o) (a)
a)
b)
c)
d)

emprego de coloquialismo e clichês.
uso de citações.
apresentação de argumentos.
análise de dados da realidade.

QUESTÃO 03
A respeito do gênero do texto, pode-se afirmar que se trata de um texto
a) descritivo, cujo objetivo e (acentuar o e) o de pormenorizar detalhes.
b) dissertativo, pois assemelha-se ao artigo de opinião,
acrescentando valores acerca do assunto discutido.
c) predominantemente narrativo, pois narra fatos ocorridos em um contexto temporal.
d) dissertativo/ descritivo, uma vez que apresenta tese e
há detalhamento nas ideias apresentadas.

Numa feira de agropecuária, um fazendeiro do Mato
Grosso do Sul encontrou-se com um Fazendeiro do estado do Tocantins.
O Fazendeiro do Mato Grosso do Sul perguntou:
- Cumpadre! Se o senhor não se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?
O Fazendeiro do Tocantins respondeu:
- Oia, cumpadre! Acho que deve di dar uns quatrocentos hectare é piquinina! E a sua?
Como o fazendeiro do Mato Grosso do Sul era do tipo
meio arrogante e cheio de mania de grandeza ele foi logo
esnobando o outro fazendeiro dizendo:
- Cumpadre! O senhor sabe que eu nunca me interessei de contá eu só sei que eu saio de manhã bem cedinho
e quando é meio dia eu ainda nem cheguei na metade da
propriedade.
- Eu sei cumpadre!... Eu sei! No começo eu também
andava de carroça... Squenta não!... Guenta firme cumpadre! Tenho certeza que tudo vai melhorar!

QUESTÃO 04
Com relação ao texto, analise como VERDADEIRA (V) ou
FALSA (F) cada uma destas assertivas.
(
(
(

Edilson Rodrigues Silva
http://recantodacronica.blogspot.com

(

QUESTÃO 01
Com base no texto lido, é possível afirmar que EXCETO:
a)
b)
c)
d)

) A variedade linguística pode ser identificada como
geográfica.
) O uso da linguagem rural entre os personagens somente pode ser entendida entre eles.
) A coloquialidade do fazendeiro do Tocantins diferencia o uso de linguagem do fazendeiro do Mato
Grosso do Sul.
) A escrita do texto demonstra reprodução da linguagem oral.

Marque a opção CORRETA, na ordem de cima para baixo:

a falta do título não dificultou a proposta do tema.
a proposta textual foi embasada em fatos do cotidiano.
os personagens são de uma área rural.
não ao houve contextualização para o desenvolvimento das ideias.

a)
b)
c)
d)
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(V) (F) (F) (F).
(V) (F) ( F) (V).
(V) (V) (V) (F).
( F) (F) (F) (V).
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 09

O objetivo do autor do texto foi o de

Na frase: “No começo eu também andava de carroça...
Squenta não!... Guenta firme cumpadre! Tenho certeza
que tudo vai melhorar! Cumpadre!” O termo “também”
atribui a idéia de

a) apresentar dois personagens de estados brasileiros
diferentes.
b) demonstrar as dificuldades da língua portuguesa em
variadas circunstâncias.
c) discutir sobre os veículos de transporte e as diferenças entre eles.
d) apontar que, por meio da humildade, pode-se vencer
a arrogância do poder.

a)
b)
c)
d)

condição.
explicação.
conclusão.
adição.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 06
Constitui a principal estratégia de persuasão no texto:

Marque a CORRETA forma de linguagem, segundo a norma padrão:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Preconceito.
Ironia.
Fugacidade.
Humor.

QUESTÃO 07

“Tenho certeza para que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza com que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza de que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza em que tudo vai melhorar!”.

QUESTÃO 11

Leia e analise os fragmentos:

O provérbio que melhor traduz as idéias do texto é:

“- O senhor sabe que eu nunca me interessei de contá
eu só sei que eu saio de manhã bem cedinho e quando
é meio dia eu ainda nem cheguei na metade da propriedade.
- Eu sei cumpadre!... Eu sei! No começo eu também andava de carroça... Squenta não!... Guenta firme cumpadre!
Tenho certeza que tudo vai melhorar!
Cumpadre!”

a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 12
Baseando-se na pontuação do texto, leia e analise as assertivas abaixo:

Pode-se inferir que o termo carroca, no contexto, imprime
uma leitura de caráter
a)
b)
c)
d)

I.

Os sinais de reticencias em: “Eu sei cumpadre!... Eu
sei!” indicam que a ideia anterior foi interrompida, para
se completer, posteriormente.
II. O uso dos dois pontos em: “O Fazendeiro do Mato
Grosso do Sul perguntou:” representam que um dialogo se inicia.
III. O travessao na frase: “- Cumpadre! Se o senhor não
se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?” justifica-se pela marca da fala de um emissor.

ambíguo.
objetivo.
implícito.
superficial.

QUESTÃO 08
A frase: “Tenho certeza que tudo vai melhorar! Cumpadre!” pode ser considerada uma confirmação, para que o
discurso do fazendeiro do Tocantins se finalizasse como
a)
b)
c)
d)

“Quem tem boca vai a Roma”.
“Os humildes serão exaltados”.
“Mais vale uma pássaro na mão que dois voando”.
“Olho por olho; dente por dente”.

Marque a resposta CORRETA:

ideológico.
efêmero.
grosseiro.
descontextualizado.

a)
b)
c)
d)
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As assertivas I, II e III são verdadeiras.
Apenas a assertiva II é falsa.
Apenas a assertiva III é verdadeira.
As assertivas I, II e III são falsas.
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QUESTÃO 13
Leia e analise o fragmento abaixo:
“Numa feira de agropecuária, um fazendeiro do Mato Grosso do Sul encontrou-se com um Fazendeiro do estado do Tocantins.
O Fazendeiro do Mato Grosso do Sul perguntou:
- Cumpadre! Se o senhor não se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?
O Fazendeiro do Tocantins respondeu:”
Os verbos: “encontrou”; “perguntou”; “respondeu” demonstram um tempo
a)
b)
c)
d)

presente, em que as ações estão acontecendo.
futuro do pretérito, pois as idéias não foram finalizadas.
passado perfeito, cujas ações foram finalizadas.
hipotético, porque as idéias ainda serão apresentadas.

QUESTÃO 14
As questões 14 e 15 referem-se à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:

Pode-se inferir que as palavras “gato” e “cachorro” estão usadas em um sentido:
a)
b)
c)
d)

pleonástico.
metafórico.
metonímico.
hiperbólico.

QUESTÃO 15
O contexto temático da charge refere-se
a)
b)
c)
d)

ao início da vida.
ao término de um namoro.
as brigas entre casais.
ao relacionamento entre casais.
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QUESTÃO 19

Conhecimentos Específicos

De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de Saúde:
QUESTÃO 16

a) tem caráter provisório, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação
de estratégias e no controle da execução da política
de saúde na instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo.
b) reunir-se-á a cada quatro anos com a representação
dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação
de saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes.
c) reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
d) tem caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários,
atua na formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe
do poder legalmente constituído em cada esfera do
governo.

Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo
ou aquaviário) que se destina exclusivamente ao transporte de enfermos. Assinale a alternativa que apresenta
um veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de
pacientes com risco de vida conhecido e ao com risco
de vida desconhecido, não classificado com potencial de
necessitar de intervenção médica no local e/ou durante
transporte até o serviço de destino.
a)
b)
c)
d)

Tipo B – Ambulância de Suporte Básico.
Tipo C – Ambulância de Resgate.
Tipo B – Ambulância de Suporte Avançado.
Tipo E – Aerovave de Transporte Médico.

QUESTÃO 17
Identifique abaixo aqueles profissionais que não são
oriundos da área da saúde, De acordo com a Portaria GM/
MS n° 2048, Em 05 de novembro de 2002, em que se
prevê a participação de equipes de profissionais oriundos
e não-oriundos da área da saúde:
a)
b)
c)
d)

Médicos reguladores.
Condutor de Veículo de urgência.
Enfermeiros assistenciais.
Auxiliares e técnicos de enfermagem.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 20

Segundo a Portaria GM/MS n° 2048, de 05 de novembro
de 2002, no Capítulo IV do seu anexo, para exercer a função de condutor de veículo de urgência, veículos terrestres, são previstas algumas competências / atribuições:

Considerando a Portaria nº 1863/GM Em 29 de setembro
de 2003, assinale a alternativa correta:
a) Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a
ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão.
b) Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio
da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de
Urgência em municípios e regiões de todo o território
brasileiro: SAMU – 192.
c) Institui financiamento para investimento e custeio do
componente pré-hospitalar móvel, visando à implantação e implementação dos SAMU – 192.
d) Institui o Programa de Qualificação de Atenção Hospitalar de Urgência no Sistema Único de Saúde – Programa QualiSUS e define competências.

I.

Realizar medidas reanimação cardiorrespiratória básica.
II. Conhecer a malha viária local.
III. Maior de 21 anos.
IV. Habilitação profissional como motorista de veículos de
transporte de pacientes, de acordo com a legislação
em vigor (Código Nacional de Trânsito).
Marque a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens I e IV estão corretas.
Apenas os itens II e IV estão corretas.
Apenas os itens I e II estão corretas.
Apenas os itens I, II, III e IV estão corretas.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 23

Baseado na portaria n.º 2048/GM, é perfil e competências/atribuições do condutor de veículo de emergência,
exceto:

É correto afirmar, conforme resolução do CONTRAN:
(A) A sinalização vertical tem a finalidade de transmitir e
orientar os usuários sobre as condições de utilização
adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego.
(B) A sinalização horizontal de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na
via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas
situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais.
(C) A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir
e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições,
restrições e informações que lhes permitam adotar
comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego.
(D) A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente
perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via
ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais.

a) estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com
a central de regulação médica e seguir suas orientações.
b) capacidade de trabalhar em equipe e disponibilidade
para a capacitação discriminada no Capítulo VII, bem
como para a re-certificação periódica.
c) orientar a equipe de intervenção quanto aos procedimentos necessários à condução do caso no local, por
exemplo a administração de fármacos.
d) conhecer a localização de todos os estabelecimentos
de saúde integrados ao sistema assistencial local.

QUESTÃO 22
De acordo com o artigo n.º 87, do código de trânsito brasileiro, qual a classificação dos sinais de trânsito?
I
II
III
IV
V
VI

- Verticais.
- horizontais.
- dispositivos de sinalização auxiliar.
- luminosos.
- sonoros.
- gestos do agente de trânsito e do condutor.

Marque a alternativa correta:

Marque a alternativa correta:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

I, II, IV e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
II, III, IV e VI, apenas.
I, II, III, IV, V e VI.

Apenas A e B estão corretos.
Apenas C e D estão corretos.
Apenas A e C estão corretos.
Apenas B e D estão corretos.

QUESTÃO 24
São características da sinalização horizontal, exceto:
a) Na sinalização horizontal, podem ser utilizadas tintas,
massas plásticas de dois componentes, massas termoplásticas, plásticos aplicáveis a frio, películas préfabricadas, dentre outros.
b) Para proporcionar melhor visibilidade noturna, a sinalização horizontal deve ser sempre retrorrefletiva.
c) São sessenta e nove, os sinais horizontais utilizados
para alertar o usuário da via, quanto à aproximação de
pontos/trechos críticos ou obstáculos.
d) A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçado e cores, que definem os diversos tipos de marcas viárias.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 29

Analise as proposições abaixo.

De acordo com o artigo 40, da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, o uso de luzes em veículo obedecerá às
seguintes determinações:

I.

As placas de trânsitos são consideradas sinalizações
horizontais.
II. A sinalização realizada pelo agente de trânsito deverá
prevalecer sobre as demais sinalizações.
III. O semáforo é considerado como sendo um tipo de sinalização horizontal.

I.

o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia, nos
túneis providos de iluminação pública.
II. nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta,
exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo.
III. a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e
por curto período de tempo, com o objetivo de advertir
outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar
a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente
ou para indicar a existência de risco à segurança para
os veículos que circulam no sentido contrário.
IV. o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de
posição do veículo quando sob chuva forte, neblina
ou cerração.

Marque a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Apenas a proposição I está correta.
Apenas a proposição II está correta.
Apenas a proposição III está correta.
Apenas as proposições I e II estão corretas.

QUESTÃO 26
De acordo com o Artigo 177 da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, deixar o condutor de prestar socorro à
vítima de acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade e seus agentes se constitui em:
a)
b)
c)
d)

Marque a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Infração leve.
Infração gravíssima.
Infração média.
Infração grave.

Apenas a proposição I está correta.
Apenas a proposição II está correta.
Apenas a proposição III está correta.
As proposições I, II, III e IV estão corretos.

QUESTÃO 30

Quanto às infrações, “Deixar o condutor ou passageiro de
usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo
65”, referidos no Código de Trânsito Brasileiro se constitui
em

De acordo com o Art. 190, da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, seguir veículo em serviço de urgência,
estando este com prioridade de passagem devidamente
identificada por dispositivos regulamentares de alarme
sonoro e iluminação vermelha intermitentes, se constitui
em

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 27

Infração sob regime de julgamento judicial.
Infração gravíssima.
Infração grave.
Infração média.

QUESTÃO 28
De acordo com o Artigo 189, do código de trânsito, deixar
de dar passagem aos veículos precedidos de batedores,
de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando
em serviço de urgência e devidamente identificados por
dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes, se constitui em
a)
b)
c)
d)

Infração gravíssima.
Infração grave.
Infração média.
Infração leve.
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Infração leve.
Infração média.
Infração grave.
Infração gravíssima.

