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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)
4

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 18

Conhecimentos Específicos

Ao realizar um ECG, o profissional de saúde deve estar
atento às alterações, pois, uma identificação precoce de
alguma anormalidade pode salvar vidas. Tendo em vista a
informação prévia, observe a figura e assinale a alternativa CORRETA quanto ao valor em segundos do complexo
QRS fisiológico:

QUESTÃO 16
Observe a imagem abaixo:

Imagem disponível em < http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/
choque-eletrico/choque-eletrico-2.php> acessado em 04/10/2011.

a)
b)
c)
d)

Baseando-se na informação da imagem, marque a alternativa CORRETA, quanto a sequência das ações a serem
realizadas ao atender a vítima deste acidente:
a) 1) manter a calma ;2) garantir a segurança; 3) pedir
socorro; 4) controlar a situação; 5) verificar a situação
das vítimas; 6) realizar algumas ações com as vítimas.
b) 1) garantir a segurança; 2) manter a calma; 3) verificar
a situação das vítimas; 4) controlar a situação; 5) pedir
socorro; 6) realizar algumas ações com as vítimas.
c) 1) realizar algumas ações com as vítimas; 2) garantir
a segurança; 3) pedir socorro; 4) controlar a situação.
5) verificar a situação das vítimas; 6); manter a calma
d) 1) manter a calma ;2) garantir a segurança; 3) pedir
socorro; 4) verificar a situação das vítimas; 5) controlar a situação; 6) realizar algumas ações com as vítimas.

QUESTÃO 19
Segundo a Portaria GM/MS n.º 2048, de 5 de novembro
de 2002, as ambulâncias são classificadas em tipo A, B,
C, D, E e F. Assinale a alternativa que corresponda a um
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):
a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 17
São princípios da sinalização de trânsito, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

0,11 seg.
0,10 seg.
0,12seg.
0,13 seg.

Confiabilidade.
Atualidade.
Despadronização.
Suficiência.
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TIPO B – Ambulância de Suporte Básico.
TIPO C - Ambulância de Resgate.
TIPO A – Ambulância de Transporte.
TIPO D – Ambulância de Suporte Avançado.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

A Biossegurança abrange campos de atuação diversificados em permanente transformação e ampliação. Os profissionais da área da saúde estão expostos diariamente
a vários riscos ocupacionais sendo os riscos biológicos o
de maior relevância. Diante das características do atendimento pré-hospitalar, é fundamental e, imprescindível,
que se estabeleçam normas de Biossegurança. Abaixo
estão dispostas afirmativas sobre a temática abordada,
leia-as:

Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo
ou hidroviário) que se destina exclusivamente ao transporte de enfermos. As dimensões e outras especificações do
veículo terrestre deverão obedecer às normas da ABNT NBR 14561/2000, de julho de 2000. A tripulação deve ser
preparada por todos os profissionais que deverão ter capacitação específica para a função com certificação emitida pelo Núcleo de Educação em Urgências. Diante do
exposto, enumere a segunda sequência de acordo com
a primeira:
sequência 1
1. Ambulância do Tipo A e B.
2. Ambulância do Tipo C.
3. Ambulância do Tipo D.

I.

A adoção de algumas medidas possibilita reduzir a
probabilidade de adquirir uma infecciosa;
II. A adoção de precauções específicas às doenças oferece margem de suficiente para exercer a atividade
com relativa segurança.
III. A imunização ativa e / ou passiva e a profilaxia têm
efeito quando bem indicadas;
IV. Não há necessidade de adoção de cuidados individuais e coletivos durante o atendimento.

sequência 2
(
) profissionais, sendo um motorista, um enfermeiro e
um médico.
(
) profissionais, sendo um motorista e um técnico ou
auxiliar de enfermagem.
(
) profissionais militares, policiais rodoviários, bombeiros militares, e /ou outros profissionais reconhecidos pelo gestor publico, sendo um motorista e os
outros dois com capacitação e certificação em salvamento e suporte básico de vida.

Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

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

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:

QUESTÃO 21

a)
b)
c)
d)

O Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral
de Urgência e Emergência (CGUE), vem informar aos secretários estaduais e municipais de saúde, que o Processo de Habilitação das Motolâncias, doadas para o Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, só será
realizado mediante critérios estabelecidos abaixo. Assinale (V) se afirmativa for Verdadeiras e (F) se afirmativa for
Falsa.
(
(

(

QUESTÃO 23
O transtorno do ciclo de vigília-sono é devido a fatores
não-orgânicos e é definido como uma perda de sincronia
entre ciclo vigília-sono do indivíduo e o ciclo vigília-sono
socialmente estabelecido como normal, resultando em
queixas de insônia, interrupção precoce do sono ou de
sonolência excessiva, sendo esta uma das características
bem frequentes na vida dos profissionais de saúde. Abaixo estão descritos os seguintes aspectos clínicos para um
diagnóstico definitivo exceto:

) Comprovação do curso de capacitação de motociclista socorrista, emitido pela instituição prestadora
com lista nominal dos participantes.
) Informação da compra dos uniformes das equipes
assistenciais, obedecendo ao padrão visual, assim
como aquisição de EPI, Equipamentos obrigatórios
de segurança (Capacete, colete, etc) de acordo
com o programa mínimo para implantação das motolâncias.
) Parecer técnico do coordenador do SAMU, informando a data de funcionamento/operacionalização
do serviço.

a) Padrão vigília-sono do indivíduo fora de sincronia
com o ciclo vigília-sono desejado, que é normal em
uma dada sociedade particular e compartilhada com
a maioria das pessoas no mesmo ambiente cultural.
b) Quantidade, qualidade e tempo de sono insatisfatórios, como causa de angústia pessoal marcante ou
interferência com o funcionamento pessoal na vida
diária, social ou ocupacional.
c) Quanto menor for o número de horas entre o fim do
sono e o início do trabalho, menor será a sonolência
durante o trabalho noturno.
d) Inexistência de fator orgânico causal, tal como condição neurológica ou outra condição médica, transtorno
de uso de substância pasicoativa ou de um medicamento.

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

3, 1, 2.
1, 2, 3.
3, 2, 1.
1, 3, 2.

F, F, F.
F, V, F.
V, F, V.
V, V, V.
7
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QUESTÃO 24
O Art. 7º da Lei n° 8.080 de 1990 dispõe que as ações e
serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único
de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios, EXCETO:

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral.
c) Restrição da divulgação de informações quanto ao
potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo
usuário.
d) Capacidade de resolução dos serviços em todos os
níveis de assistência.

a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa que indica a sequência correta dos
mecanismos do parto vaginal:

Ao atender uma criança grande, queimada, no atendimento pré-hospitalar, o cuidado imediato a ser realizado
pela Enfermagem é:

a) Insinuação, descida, flexão, rotação interna, extensão, rotação externa e expulsão.
b) Liberação dos ombros, expulsão, dequitação e loquiação.
c) Insinuação, liberação dos ombros, expulsão e dequitação.
d) Descida, flexão, rotação interna, rotação externa, expulsão e dequitação.

a) Promover a permeabilidade das vias aéreas.
b) Compensar a água e o sódio, restaurando o volume
plasmático.
c) Administrar antibioticoterapia, a fim e prevenir infecção.
d) Proteger a região afetada, realizando curativos oclusivos.

QUESTÃO 28
Com relação às teorias de enfermagem, toda teórica apresenta um foco principal para sua teoria. Correlacione-as.

QUESTÃO 26
Segundo a Portaria n° 2048 de 05 de Novembro de 2002,
as ambulâncias são classificadas em vários tipos e de
acordo com a complexidade do quadro clínico do paciente. Assinale (V) para Vedadeiras ou (F) para Falsas.

(
(
(

V, V, V, V.
F, V, V, F.
V, F, V, F.
V, F, V, V.

QUESTÃO 27

QUESTÃO 25

(

) TIPO B – Ambulância de Suporte Básico: veículo
destinado ao transporte interhospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento
pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante
transporte até o serviço de destino.

TEORICA
I. Florence nigthingale.
II. Myra E. Levine.
III. Dorothea E Orem.
IV. Wanda de A. Horta.

) TIPO C - Ambulância de Resgate: veículo de atendimento de urgências préhospitalares de pacientes
vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas).
) TIPO A – Ambulância de Transporte: veículo destinado ao transporte em decúbito
) horizontal de pacientes que apresentam risco de
vida.
) TIPO E – Aeronave de Transporte Médico: aeronave de asa fixa ou rotativa utilizada para transporte inter-hospitalar de pacientes e aeronave de asa
rotativa para ações de resgate, dotada de equipamentos médicos homologados pelo Departamento
de Aviação Civil – DAC.

FOCO PRINCIPAL
(
) Necessidades Humanas Básicas.
(
) Déficit de autocuidado.
(
) Meio Ambiente.
(
) O holismo- conservação da integralidade.
Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
8

I - II - III - IV.
II - III - IV - I.
III - I - II - IV.
IV - III - I - II.
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QUESTÃO 29
Foram prescritos para a paciente da pediatria 300 mg por
via oral, de amoxilina de 8/8 horas. Tem-se disponíveis
na farmácia da instituição em que o profissional trabalha,
amoxilina solução V.O. de 100 mg/5 ml. Quantos ML devem ser administrados?
a)
b)
c)
d)

5 ml.
10 ml.
15ml.
20 ml.

QUESTÃO 30
Entre as complicações do cateter Swan-Ganz (Cateter de
artéria pulmonar) pode-se destacar, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Lesão da válvula tricúspide.
Embolia pulmonar.
Perfuração do ventrículo esquerdo.
Ruptura da artéria pulmonar.
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