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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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Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 16
De acordo com a Portaria n.º 2048/GM, as ambulâncias são classificadas em:
I.

TIPO A - Ambulância de Transporte: veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes, que não
apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo.
II. TIPO B - Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de
vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes 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.
III. TIPO C - Ambulância de Resgate: veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas).
IV. TIPO D - Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco
em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos.
Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função.
Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 17
De acordo com a Portaria n.º 2048/GM, nas unidades 24 horas, não hospitalares de atendimento às urgências, as seguintes relações entre cobertura populacional, número de atendimentos em 24 horas, número de profissionais médicos por
plantão e número de leitos de observação, são adequadas:
I. 50.000 a 75.000 habitantes / 100 pacientes / 1 clínico / 1 pediatra / 6 leitos.
II. 75.000 a 150.000 habitantes / 200 pacientes / 2 clínicos e 1 pediatra / 10 leitos.
III. 150.000 a 250.000 habitantes / 450 pacientes / 3 clínicos e 3 pediatras / 18 leitos.
Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 18
De acordo com a portaria nº 2048/GM, são atribuições do rádio-operador:
I. operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas centrais de regulação.
II. auxiliar o enfermeiro na assistência de enfermagem.
III. conhecer a malha viária e as principais vias de acesso de todo o território abrangido pelo serviço de atendimento préhospitalar móvel.
Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.
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QUESTÃO 19
O 1º Artigo da Portaria 1864/GM institui, em municípios e regiões de todo o território brasileiro, como primeira etapa da implantação da Política Nacional de Atenção às Urgências, o componente pré-hospitalar móvel previsto na Política Nacional
de Atenção às Urgências, por meio da implantação de:
I. Centrais de Regulação (Central SAMU-192).
II. Núcleos de Educação em Urgência.
III. Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU-192.
Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 20
A Portaria 1863/GM define que a Política Nacional de Atenção às Urgências deve ser instituída a partir da organização de
redes loco regionais de atenção integral às urgências em quatro componentes:
I.

Componente Pré-Hospitalar Fixo: SAMU – unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, equipes de
agentes comunitários de saúde, ambulatórios especializados, serviços de diagnóstico e terapias, e Unidades NãoHospitalares de Atendimento às Urgências.
II. Componente Pré-Hospitalar Móvel: Serviço de Atendimento Móvel de Urgências e os serviços associados de salvamento e resgate, sob regulação médica de urgências e com número único nacional para urgências medicas – 192.
III. componente Hospitalar: modalidades de Atenção Domiciliar, Hospitais-Dia e Projetos de Reabilitação Integral com
componente de reabilitação de base comunitária.
IV. componente Pós-Hospitalar: portas hospitalares de atenção às urgências das unidades hospitalares gerais de tipo I e II
e das unidades hospitalares de referência tipo I, II e III, bem como toda a gama de leitos de internação, passando pelos
leitos gerais e especializados de retaguarda, de longa permanência e os de terapia semi-intensiva e intensiva, mesmo
que esses leitos estejam situados em unidades hospitalares que atuem sem porta aberta às urgências;
Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
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QUESTÃO 21
A Portaria 1863/GM instituiu a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. A Portaria estabelece que a Política Nacional de Atenção às
Urgências, composta pelos sistemas de atenção às urgências estaduais, regionais e municipais, deve ser organizada de
forma que permita:
I.

Garantir a universalidade, eqüidade e a integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e as relacionadas às causas externas (traumatismos não-intencionais, violências e
suicídios).
II. Consubstanciar as diretrizes de regionalização da atenção às urgências, mediante a adequação criteriosa da distribuição dos recursos assistenciais, conferindo concretude ao dimensionamento e implantação de sistemas estaduais,
regionais e municipais e suas respectivas redes de atenção.
III. Desenvolver estratégias promocionais da qualidade de vida e saúde capazes de prevenir agravos, proteger a vida,
educar para a defesa da saúde e recuperar a saúde, protegendo e desenvolvendo a autonomia e a eqüidade de indivíduos e coletividades.
IV. Fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos de atendimento às necessidades coletivas em saúde, de caráter
urgente e transitório, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidades públicas e de acidentes com múltiplas vítimas, a partir da construção de mapas de risco regionais e locais e da adoção de protocolos de prevenção,
atenção e mitigação dos eventos.
Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 22
Estão corretas as alternativas, exceto:
a) A técnica de retirada emergencial de veículo é realizado em casos de extremo risco, como PCR, risco de explosão,
incêndio, etc.
b) Na técnica de retirada emergencial de veículo, o material utilizado é somente humano. Uma pessoa fará a retirada
emergencial da vítima, do interior de um veículo.
c) A técnica de imobilização da coluna cervical tem a função de protegê-la, constituindo medida universal no atendimento
de paciente vítima de trauma.
d) O ECG(Eletrocardiograma) de 12 derivações é utilizado para detecção de trauma na vítima, como, por exemplo, uma
lesão da medula espinhal.

QUESTÃO 23
De acordo com a portaria nº 2048, o Sistema Estadual de Urgência e Emergência deve ser implementado dentro de uma
estratégia de “Promoção da Qualidade de Vida” como forma de enfrentamento das causas das urgências. Sob essa perspectiva, são premissas e ações corretas, EXCETO:
a) valorizar a prevenção dos agravos e a proteção da vida.
b) adotar uma visão integral e integrada em vez de uma visão centrada nas conseqüências dos agravos que geram as
urgências.
c) centralizar a gestão e estimular primordialmente os enfoques unidisciplinares e especializados de atendimento.
d) valorizar a assistência e a reabilitação.
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QUESTÃO 24
São vantagens advindas da manutenção preventiva, exceto:
a)
b)
c)
d)

Melhor controle da frota e mais informações para revisões orçamentárias.
Melhor desempenho do veículo.
Menor controle de estoque de peças de reposição.
Melhor qualidade de serviço.

QUESTÃO 25
Conforme a Portaria MS-GM 1864-03, de acordo com o número de habitantes, as ambulâncias são adquiridas em uma
proporção:
I.
II.
III.
IV.

De um veículo de suporte básico à vida para cada grupo de 100.000 a 150.000 habitantes
De de um veículo de suporte avançado à vida para cada 400.000 a 450.000 por habitantes
De um veículo de suporte básico à vida para cada grupo de 150.000 a 250.000 habitantes
De um veículo de Suporte Avançado à vida para cada grupo de 450.000 a 550.000 habitantes

Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 26
Analise as afirmativas abaixo:
I.

No atendimento a uma PCR, é imprescindível a presença da Unidade Suporte Básico, pois esta equipe é responsável
por procedimentos específicos do Suporte Avançado de Vida, tais como: Intubação Oro-traqueal, Desfibrilação e administração de fármacos IV (adrenalina, amiodarona).
II. (B) Os sinais de uma PCR são: inconsciência, ausência de pulso carotídeo, ausência de movimentos respiratórios,
palidez e cianose progressiva, dilatação das pupilas.
III. (C) A PCR deve ser atendida por uma Unidade de Suporte Avançado. Mas a equipe da Unidade de Suporte Básico
deve estar ciente de como proceder até a chegada da Unidade de Suporte Avançado, realizando as manobras de suporte básico de vida com agilidade.
IV. A Unidade de Suporte Básico, após confirmar que se trata de uma PCR, deverá deslocar com a vítima até uma
Unidade de Saúde mais próxima, para dar o início às manobras de suporte básico de vida em RCP.
Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
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QUESTÃO 27
Para um adequado atendimento pré-hospitalar móvel, o mesmo deve estar vinculado a uma Central de Regulação de
Urgências e Emergências. A central deve ser de fácil acesso ao público, por via telefônica, em sistema gratuito – 192. O
que significado de SAMU.
a)
b)
c)
d)

Serviço de atendimento médico de urgência.
Serviço de atendimento móvel de urgência.
Serviço de atendimento móvel de emergência.
Serviço de atendimento médico de emergência.

QUESTÃO 28
São princípios norteadores dos Núcleos de Educação em Urgências, EXCETO:
a) A organicidade com o processo de formulação de políticas públicas para a atenção integral às urgências, buscando
organizar o sistema regional de atenção às urgências a partir da qualificação assistencial com eqüidade.
b) Ser estratégia pública privilegiada para a transformação da qualificação da assistência às urgências, visando impactos
objetivos em saúde populacional.
c) A promoção integral da saúde com o objetivo de reduzir a morbi-mortalidade regional, preservar e desenvolver a autonomia de indivíduos e coletividades, com base no uso inteligente das informações obtidas nos espaços de atendimento
às urgências, considerados observatórios privilegiados da condição da saúde na sociedade.
d) A educação continuada como estratégia permanente de acreditação dos serviços, articulada ao planejamento institucional e ao controle social.

QUESTÃO 29
Para um adequado atendimento pré-hospitalar móvel o mesmo deve estar vinculado a uma Central de Regulação de Urgências e Emergências. De que forma a população tem acesso para solicitar o atendimento pré-hospitalar móvel, SAMU?
a)
b)
c)
d)

O acesso é através do telefone gratuito 102.
O solicitante deve ir pessoalmente até a central de regulação de urgência e emergência.
O acesso é através do telefone gratuito 193.
A solicitação de atendimento deverá ser feita pelo número nacional de urgências médicas, 192.

QUESTÃO 30
Para um adequado atendimento pré-hospitalar móvel, o mesmo deve estar vinculado a uma central de urgências e emergências, pode-se afirmar que estão corretas as alternativas, EXCETO:
a) O atendimento no local é monitorado via rádio pelo médico regulador que orienta a equipe de intervenção, por exemplo
a administração de fármacos.
b) O atendimento no local é monitorado via rádio pelo controlador de frota, que orienta a equipe, por exemplo a administração de fármacos.
c) É competência/atribuição do rádio operador, operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas centrais de regulação.
d) É competência/atribuição do médico, o acompanhamento do atendimento no local.
10

