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

Nome

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia
para o Papai Noel encher de presentes e o sapato
para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.
8.
Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você...
Aquelas coisas de sempre.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

(Luís Fernando Verissimo (in) http://peramblogando.blogspot.com)

Veríssimo e o Natal
QUESTÃO 01

Crônica do Natal (de novo)
1.		 Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles
não sabem que todas as crônicas de Natal já foram
escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque
podem fazer isto sem remorso.
2.		 Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que
Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um facsímile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3.
Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó
levado num assalto, sua dificuldade em se identificar
em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas
contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4.		 Tem as muitas maneiras de atualizar a história
da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis
Magos chegando atrasados porque foram detidos por
patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus
vítima de uma bala perdida).
5.
Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi —
narrada do ponto de vista do boi.
6.		 Todas já foram feitas.
7.		 Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há
meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões
de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram
inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade,
todos os anos recebia encomendas de saudações de
Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não
se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse
feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um
cartão de Natal completamente branco com a frase
“Aquelas coisas de sempre...” num canto, mas acho
que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe
poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a
busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

Pode-se inferir sobre o texto que
a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre
o Natal.
b) o tema natalino nao foi o principal enfoque para o discurso do texto.
c) nao ha referencia aos personagens natalinos.
d) ha uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em
períodos de natal.
QUESTÃO 02
O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o
autor
a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
b) representa o natal como um fato que se intensifica a
cada ano.
c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não
apresenta fatos inusitados.
d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.
QUESTÃO 03
Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O
conectivo “mas” representa uma ideia
a)
b)
c)
d)
3

contrária.
explicativa.
causal.
conclusiva.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do
tipo natalino
a)
b)
c)
d)

Assinale a CORRETA correspondência entre o pronome
em negrito e o termo a que ele se refere:

construtivo.
Imagético.
Inovador.
caricaturado.

a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem
escrevê-las de novo”. (todas).
b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente
branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro
do qual saía uma meia: a frase “Aquelas coisas de

QUESTÃO 05

sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais”. (cartão).

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender
que o intertexto se realizou, por meio da
a)
b)
c)
d)

c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual
saía uma meia:...” (sapato).

paráfrase.
alusão.
referência.
paródia.

d) “Aquelas coisas de sempre”. (coisas).

QUESTÃO 06
Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas
abaixo:

QUESTÃO 09

I.

Assinale o único elemento que NÃO participa da organi-

O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria
que papai noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível titulo de crônica.
II. Os parênteses utilizados na informação (ou um facsimile) podem ser substituídos por dois travessões,
sem nenhum prejuízo à informação.
III. As reticências na frase “Aquelas coisas de sempre...”
significam que uma ideia pode ser completada.

zação do texto
a) discurso de autoridade.
b) exposição argumentativa de idéias.
c) recorrência a citações.
d) simples narração dos fatos.

Marque a opção CORRETA:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I e II estão erradas.
A assertiva III está errada.
As assertivas I, II e III estão corretas.
A assertiva II está errada

QUESTÃO 10

QUESTÃO 07
Fazendo um paralelo entre o subtítulo Crônica do Natal

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato,
de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai
Noel encher de preentes e o sapato para entrar no Ano
Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a
ideia semântica de
a)
b)
c)
d)

(de novo) - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é
apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”,
pode-se afirmar que há um (a)
a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.

adição.
conclusão.
explicação.
condição.

b) gradação de idéias.
c) oposição de defesas de tese.
d) ênfase às repetições de idéias natalinas.
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As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:
TEXTO II

QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras
“Arca” e “Titanic” um (a)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

descompromissada.
aleatória.
crítica.
ideológica.

paráfrase.
Ironia.
metonímia.
hipérbole.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 12

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé
- texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano
Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido
como um intertexto da paródia, pois

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

a)
b)
c)
d)

a) em ambos os textos há um propósito contextual da
realidade.
b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta
ideias futuristas.
c) os dois textos se distanciam de temas reais.
d) o texto I esta ligado à objetividade de fatos, enquanto
o texto II se liga à subjetividade.

repete a mesma trajetória marítima.
distancia da referência Bíblica.
aproxima ideias sobre as navegações.
enviesa ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15
O termo NOVO, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de
tentar algo novo” do texto III e repetido de forma variada
no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem
que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode
ser morfologicamente entendido como

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento
abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

TEXTO III

a) uma habilidade de identificar palavras em formas e
ações.
b) definição de seres no tempo e espaço.
c) qualificação de palavras de forma generalizada.
d) modificação de termos que apresentam ações.

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de
que um amador solitário construiu a Arca. Um grande
grupo de profissionais construiu o Titanic”.
(Luis Fernando Veríssimo (in) http://pensador.uol.com.br).
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Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 16
Em relação ao atendimento pré-hospitalar móvel, alternativa correta é:
a) O serviço de atendimento pré-hospitalar móvel não é uma atribuição da área da saúde.
b) Os médicos reguladores utilizam protocolos técnicos para orientar o adequado atendimento ao paciente, entretanto
eles não possuem poder de arbitrar sobre os equipamentos de saúde necessários ao adequado atendimento do paciente.
c) Dentre os requisitos indispensáveis ao medico que atua no atendimento pré-hospitalar, inclui-se: gozar de equilíbrio
emocional e autocontrole, ter facilidade de comunicação, conhecer a rede de serviços da região, possuir destreza
manual e física para trabalhar em unidades móveis.
d) Segundo a portaria 2048, o condutor de veículos de urgência deve auxiliar a  equipe somente nas imobilizações e
transporte das vítimas, e não consta como atribuições do condutor a capacidade de conseguir realizar medidas de
reanimação cardiorrespiratória
QUESTÃO 17
Assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso para as seguintes alternativas:
(
(
(
(

) Um homem de 70Kg pode perder até 1500mL de sangue antes que apresente qualquer alteração de sua pressão
arterial.
) A idade não tem influencia significativa na resposta hemodinâmica do paciente.
) A Noradrenalina é uma droga eficaz no tratamento do choque hemorrágico.
) A sondagem vesical auxilia na avaliação da resposta à reposição volêmica inicial, em um paciente chocado.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

F; F; V; F.
V; V; V; F.
V; V; F; V.
V; F; F; V.

QUESTÃO 18
Classifique as afirmações a seguir em:
1. Insuficiência Respiratória Hipóxica
2. Insuficiência Respiratória Hipercápino-Hipóxica
(
(
(
(
(

) Dispnéia aguda
) condição capaz de reduzir acentuadamente a tensão de oxigênio arterial e que não pode ser corrigida pela inalação
de O2 à 50%.
) SARA, Pneumonia, Atelectasias, edema pulmonar cardiogênico
) DPOC
) PCO2 > 55mmHg

Assinale a sequência que representa o resultado correto, na ordem de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

1; 1; 1; 2; 2.
1; 2; 2; 1; 2.
2; 2; 1; 2; 1.
1; 2; 1; 2; 1.
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QUESTÃO 19
Considere que você acabou de chegar à cena de um acidente entre uma moto e pedestres. Você encontra as seguintes
vítimas:
1. O motociclista sem capacete desacordado, com um ferimento no couro cabeludo;respirando espontaneamente sem
ruídos.
2. O passageiro da moto, também sem o capacete, com trauma maxilo-facial e sangue na cavidade oral, taquipnéico,
cianótico, pedindo por ajuda com voz ruidosa;
3. Pedestre atropelado, idoso, pálido com pele fria e pegajosa, deitado no chão, queixando-se de muita dor no quadril.
4. Pedestre atropelada, adolescente, taquipnéica, com movimentos respiratórios paradoxais, jugulares ingurgitadas e
cianose;
Com base nos princípios de atendimento do Advanced Trauma Life Support, qual deve ser a sequência correta de
atendimento das vítimas.
a)
b)
c)
d)

1; 4; 3; 2.
4; 1; 2; 3.
4; 2; 1; 3.
2; 4; 3; 1.

QUESTÃO 20
Em relação a insuficiência cardíaca, assinale a alternativa errada.
a)
b)
c)
d)

Pacientes no estágio B  possuem alterações cardíacas estruturais, mas são assintomáticos.
Os beta-bloqueadores possuem ação de aumentar a sobrevida dos pacientes com ICC.
A maior parte do custo da Insuficiência Cardíaca no mundo refere-se às hospitalizações dos pacientes.
A interrupção do tabagismo, a baixa ingestão de sódio e as atividades físicas, são medidas preventivas que possuem
indicação somente para pacientes dos estágios A e B.

QUESTÃO 21
Em relação ao atendimento pré-hospitalar do paciente com AVE, assinale a alternativa incorreta:
a) A escala de Cincinnati é um instrumento válido para o diagnóstico clínico de um AVE agudo. Seus três achados positivos indicam 85% de chance de  AVC, entretanto somente profissionais especializados são qualificados para aplica-lá.
b) A infusão de rtPA deve ser feita por via EV, na dose de 0,9 mg/Kg administrando 10% em bolo em 1minuto e o restante
em 1 hora. Não exceder a dose máxima de 90 mg.
c) O valor preditivo positivo do LAPSS (Los Angeles Prehospital Stroke Screen), com achados positivos nos 8 critérios
tem 97% de probabilidade de ter um AVC.
d) Após as 24 horas do tratamento trombolítico, o tratamento do AVC segue as mesmas orientações do paciente que não
recebeu trombólise, isto é, antiagregante plaquetário ou anticoagulação.
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QUESTÃO 22
Considere o preenchimento de uma Declaração de Óbito para o seguinte caso:
Homem com 30 anos foi atendido em seu domicílio pelo SAMU apos ter sido prensado por sua caminhonete contra a parede da garagem. No atendimento inicial ele já apresentava muita dor à movimentação do quadril, pele fria e pegajosa, estava pálido, taquicárdico com  e muito hipotenso. O médico da USA diagnosticou fratura de pelve com hemorragia interna
grave. Imediatamente foi iniciado a imobilização do quadril para reduzir o sangramento, mas já no início do procedimento,
o paciente apresentou uma PCR. Apesar de todos os esforços, da reposição volêmica e das manobras de ressuscitação,
o paciente faleceu.Foi encaminhado ao IML e deverá ser preenchida a Declaração de Óbito da seguinte maneira pelo
médico legista:
CAUSAS DA MORTE
PARTE I

ANOTE SOMENTE Tempo aproximado
UM DIAGNÓSTICO entre o início da
POR LINHA
doença e a morte

Doença ou estado mórbido que causou
diretamente a morte
CAUSAS ANTECEDENTES
Estados mórbidos, se existirem, que
produziram a causa acima registrada,
mencionando-se em último lugar a causa
básica

a

CID

b

c
PARTE II
Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não
entraram, porém, na cadeia acima

a)
b)
c)
d)

a- parada cardiorrespiratória; b-choque hemorrágico; c- esmagamento do quadril.
a- esmagamento do quadril; b-choque hemorrágico; c- parada cardiorrespiratória.
a- esmagamento do quadril; b-choque hemorrágico; c- parada cardiorrespiratória.
a- choque hemorrágico; b- esmagamento do quadril; c- pedestre atropelado por caminhonete.

QUESTÃO 23
Em relação as manobras de RCP, marque a alternativa incorreta:
a) Tem-se dado ênfase permanente em RCP de alta qualidade (com freqüência e profundidade de compressão torácicas
adequadas, permitindo retorno total do tórax apos cada compressão, minimizando interrupções nas compressões e
evitando ventilação excessiva).
b) A frequência deve ser de no máximo 100 compressões por minuto.
c) A profundidade para uma compressão de qualidade, em adultos é de no mínimo 2 polegadas (5 cm).
d) O socorrista, atuando sozinho, deve começar a RCP com 30 compressões, em vez de 2 ventilações, para reduzir a
demora na aplicação da primeira compressão.
QUESTÃO 24
Em relação ao atendimento de urgência ao paciente pediátrico, é incorreto afirmar que:
a) A capacidade que a criança apresenta de compensar a perda sanguínea nas fases iniciais pode criar uma ilusão de
normalidade hemodinâmica.
b) A grande relação entre superfície e massa corporal da criança aumenta a facilidade de troca de calor, aumentando o
risco de hipotermia.
c) A complacência e a flexibilidade da parede torácica da criança resultam em transmissão das forças para o interior do
tórax afetando diretamente os pulmões, sem, muitas vezes quebrar as costelas.
d) A cricotireoidostomia cirúrgica é freqüentemente indicada para pacientes pediátricos visto que os tubos orotraqueais
não possuem balonete, e isso dificulta a fixação dos mesmos em transportes demorados.
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QUESTÃO 25
Todos os fatores a seguir podem reduzir o limiar convulsivo, exceto:
a)
b)
c)
d)

privação do sono.
disturbios somatomórficos.
distúrbios hidro-eletrolíticos.
hiperventilação.

QUESTÃO 26
Considere o cenário e responda às seguintes quetões:
Houve uma explosão em um Restaurante no Rio de Janeiro, você está de plantão na USA 01 e acaba de chegar na cena.
Ainda mão chegou nenhuma outra ambulância. Você encontra imediatamente 3 vítimas:
Uma criança taquipnéica, cianótica, com sinais de queimadura de 2o e 3o graus na face e boca, braços e parte anterior
do tórax;
Um jovem de 27 anos com um ferimento penetrante no 4 espaço intercostal à  D, por onde percebe-se a saída de ar. Taquipnéico, porem acianótico.
Um senhor de 62 anos, lúcido, porem agitado, sem sinais externos de sangramento.
Qual deveria ser o primeiro paciente a ser atendido, e porque?
a) O jovem, uma vez que ele apresenta um pneumotórax hipertensivo, e precisa ter o tórax drenado imediatamente.
b) A criança, já que ela apresenta queimadura de vias aéreas. Ela necessita uma via aérea definitiva.
c) A criança, uma vez que, ela apresenta queimaduras graves por todo o corpo, e necessita ser transportada para um
centro de queimados.
d) O senhor, pois a agitação pode ser um indicador de hipóxia, e nessa faixa etária necessita ser investigado com tomografia de cranio.

QUESTÃO 27
Quando você vai examinar o Senhor da cena anterior você nota sonolência, olhos fechados e fala arrastada, dizendo coisas sem nexo, com freqüência respiratória de 18 irpm, P.A.: 180/100mmHg, F.C.: 44 Bpm, anisiocoria à direita:
Assinale a alternativa incorreta:
a) A bradicardia, o rebaixamento do sensório, e a anisiocoria, indicam um aumento da pressão intra-craniana.
b) A elevação da cabeceira e a hiperventilação são alternativas ineficazes no tratamento inicial da Hipertensão intracraniana
c) Uma alternativa para tratar a hipertensão intra-craniana seria a  infusão de manitol 20% sendo 1g/Kg em bolus de 5
minutos.
d) Conforme a doutrina de Monro-Kellie, o volume do conteúdo intracraniano permanece constante, até um determinado
ponto, diante de alterações causadas por efeito de massa.
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QUESTÃO 28
Responda (V) Verdadeiro ou (F) Falso para as seguintes afirmações:
(
(
(
a)
b)
c)
d)

) Em alguns pacientes, as exacerbações da ASMA podem ser causadas por infecção cocomitante, exigindo tratamento específico.
) Cerca de 5% dos pacientes com ASMA persistente moderada a grave, desenvolvem ASMA quando fazem uso de
agentes que inibem a ciclooxigenase, como o AAS.
) A DPOC é, em geral, uma doença insidiosa e lentamente progressiva. Em nossa sociedade sedentária, o paciente
pode perder 50% da função pulmonar antes do aparecimento de sintomas.
V; F; F.
V; V; V.
V; F; V.
F; F; V.

QUESTÃO 29
Em relação às intoxicações agudas marque (V) Verdadeiro ou (F) Falso para as seguintes afirmações:
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

) O Acetaminofeno é conhecido pela sua ação hepatotóxica, devido ao grande número de intoxicações.
) Os Salicilatos já foram responsáveis por inúmeros casos de overdose no passado, porem com as campanhas educativas e a redução da dose dos comprimidos, hoje eles deixaram de ser um problema.
) O Antídoto para o tratamento de intoxicação por METANOL, é 1mL/Kg de Etanol à 100% em solução de glicose.
) O Delirium tremens exigem hospitalização e controle rigoroso.A mortalidade chegou à 15 % no passado devido principalmente à depleção de volume. As perdas hídricas do primeiro dia exigem reposição de 4 à 10 litros.
V; F; V; V.
V; V; F; F.
V; V; F; V.
F; F; V; V.

QUESTÃO 30
Em relação ao trauma vertebromedular, assinale a alternativa correta:
a) O trato córtico-espinhal é localizado na região póstero-lateral da medula e transmite as sensações térmicas e dolorosas do lado contrário do corpo.
b) Mesmo que a coluna do paciente esteja devidamente protegida, o exame da coluna e a exclusão de traumas não devem ser adiados devido a instabilidade hemodinâmica, pois esses sintomas podem ser devido a um choque medular.
c) A lesão mais comum da vértebra C5 consiste na fratura por explosão da vértebra: fratura de Jefferson, que representa
a ruptura anterior e posterior do anel de C5.
d) A síndrome de Brown Sequard resulta da hemisecção da medula. Ela consiste em comprometimento motor ipsilateral,
perda de sensibilidade postural e perda de sensibilidade contralateral dissociada, começando 1 ou 2 níveis abaixo do
nível da lesão.
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