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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)
3

(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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Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 16

QUESTÃO 18

O solicitante, R.R.M., ao presenciar um acidente automobilístico, liga, ansiosamente, e, preocupado para o serviço
de pré-hospitalar municipal pede socorro. Qual o atendimento adequado que a (o) profissional (telefonista auxiliar
do samu) deve oferecê-lo? Marque a opção correta.

Na linguagem não-verbal, tem-se alguns signos visuais.
Enumere a 2º sequência com a 1º sequência.
sequência 1
1. ÍNDICE/INDÍCIO.
2. SINAIS.
3. ÍCONES.
4. SÍMBOLO.

a) A (O) profissional deve atendê-lo sem preocupar se
com que o solicitante diz, afinal, trata-se de uma solicitação rotineira.
b) A (O) profissional atende com rapidez, sem oferecer
atenção adequada, pois há muita ligação telefônica na
espera.
c) A (O) profissional atende o solicitante e reporta ao médico regulador sem o cuidado e atenção devida.
d) A (O) profissional atende a solicitação de forma agradável e diferencialmente (ATENDIMENTO DIFERENCIADO), escuta, auxilia e reporta com responsabilidade as informações necessárias a autoridade médica
local.

sequência 2
(
) Comunicam uma mensagem que não está completa, apenas é sugerida.
(
) Transmitem uma informação que é percebida por
todos da mesma maneira. São simples, de apeensão rápida e servem para informar e / ou identificar
locais e serviços. É preciso que as pessoas conheçam antecipadamente o código do sinal.
(
) É uma imagem de marca e de identidade. Só são
percebidos por quem os conhece.
(
) São signos visuais diretos, ou seja, há uma relação
direta entre o real e a imagem representada.

QUESTÃO 17

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

Mediante os conhecimentos adquiridos, segundo o conteúdo programático desse concurso, qual é o melhor caminho a trilhar, quando o assunto é relacionamento interpessoal ( FORMA PELA QUAL NOS RELACIONAMOS COM
OUTRAS PESSOAS). Marque a opção correta.

a)
b)
c)
d)

a) Atendo como eu quero, afinal, já sou funcionário público municipal.
b) Atendo ao comunicado bem, como meus colegas profissionais (no período de T.P.M. tensão pré-menstrual
não tenho que ter esse compromisso, afinal, todos
têm que entender que estou sob efeitos de mudanças
hormonais.)
c) Conquistar o sucesso no trabalho está ligado a alguns
fatores no desenvolvimento profissional, falar adequadamente e um dos destaques profissionais que faz diferença no resultado de uma trajetória profissinal. No
entanto, o bom relacionamento com o chefe e os companheiros de trabalho também é bastante importante
nesse percurso, sendo, muitas vezes, a falha nesse
terreno tida como um dos mais fortes motivos para
demissões em empresas.
d) Como sou amigo(a) do meu chefe, atendo bem quando posso, sou protegido(a).

4, 3, 2, 1.
1, 2, 4, 3.
2, 1, 3, 4.
1, 2, 3, 4.

QUESTÃO 19
Os sons estão presentes em um tipo de linguagem. Marque a opção correta.
a)
b)
c)
d)

Linguagem não-verbal.
Linguagem verbal.
Canal de comunicação.
Ruídos.

QUESTÃO 20
São formas de expressão usadas pelo ser humano para
interagir uns com os outros, No cotidiano de uma pessoa,
uma infinidade de sinais linguísticos (gestos, sons, imagens, etc) indicam como a comunicação é importante e
influencia nossa vida. Qual tipo de linguagem é o correto
para definir esse texto?
a)
b)
c)
d)
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Linguagem verbal e não verbal.
Linguagem verbal.
Linguagem não verbal.
Linguagem escrita.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 23

Para ter excelência profissional, a (o) telefonista do serviço pré-hospitalar (SAMU), deverá exercer suas atividades adequadamente, e sempre procupar partipar de programas de estudos continuados e capacitações internas.
Tendo a finalidade de otimizar o seu trabalho, mediante o
texto, marque (v) Verdadeira ou (f) Falsa nas questões
a seguir:

Após queda de bicicleta, A.R.S. foi encontrado em glasgow 14, e deitado em via pública. O atendimento pré-hospitalar deverá ser realizado com cautela, como o paciente
está confuso, possivelmente terá um trauma raqui-medular. A vítima deverá ser imobilizada com colar cervical
até ser descartada a possibilidade de trauma na região
cervical. Das opções abaixo, marque a opção errada
referente à imobilização de vítima encontrada deitada.

(

(
(
(

) A comunicação é fator primordial em qualquer atividade humana. Afinal é o elo entre os seres humanos. Uma boa comunicação sempre foi a chave do
sucesso de uma relação que seja ela profissional
ou pessoal.
) A comunicação pode resolver ou agravar problemas. Muitas vezes, uma compreensão imperfeita
pode levar a situações desastrosas.
) Ser um profissional flexível e disposto às mudanças.
) Dispor-se a aprender e a transformar concepções
pessoais e conportamentais.

a) O primeiro socorrista posiciona-se atrás da cabeça da
vítima apoiando os polegares na maxila e os outros
dedos ao longo do crâneo a partir do occipital.
b) O segundo socorrista posiciona primeiro a parte posterior do colar por trás do pescoço.
c) Trazer a parte anterior do colar para a frente do pescoço e posicioná-lo na linha Média
d) Posiciona o colar, comprime levemente as laterais e
fecha o velcro.
QUESTÃO 24

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

Para a realização do ECG (ELETROENCEFALOGRAMA)
no atendimento pré-hospitar, é necessários determinados
materiais. Nas opções abaixo, marque a poção errada.

V – F – F – V.
F – V – F – F.
V – V – V – F.
V – V – V – V.

a) monitor/desfibrilador/ECG de 12 derivações.
b) cabo de conexão para os eletrodos ou pás do monitordesfibrilador.
c) eletrodos reutilizáveis (idealmente 10).
d) gel condutor para ECG.

QUESTÃO 22
Após um acidente motociclístico, R.P.S., apresenta escoriações generalizadas, possível fratura de fêmur a direita
e queixa muita cervicalgia. Mediante o manual de técnica
de imobilização de coluna cervical, todas as opções a seguir estão corretas, exceto:

QUESTÃO 25
Qual material deve ser utilizado para retirar uma vítima
de forma rápida (emergencial) de um veículo com risco
de explosão. Das opções abaixo, marque a opção correta.

a) A proteção da coluna cervical constitui medida universal no atendimento do paciente vítima de trauma, devendo ser mantida até a confirmação de que não há
lesão neurológica ou óssea.
b) A imobilização com colar cervical, adequado, permite
30º de mobilidade do pescoço.
c) O colar cervical é confeccionado em polietileno, e é
radiopaco.
d) O colar cervical deverá ser mantido durante a realização do rx de coluna cervical.

a) Deve-se usar colar cervical, para proteger a coluna
cervical.
b) Nesta técnica, o material utilizado é somente o humano.
c) Nesta técnica, deve-se usar uma maca envelope
(sked).
d) Deve-se usar uma prancha rígida.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

Uma das grandes preocupações da equipe de um préhospitalar é a segurança da equipe de atendimento. Qual
é a contra-indicação desta técnica de retirada de vítimas
emergencialmente de veículos? Marque a opção correta.

São EPIs (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) usados em um atendimento pré-hospitalar, (SAMU)
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

a) A vítima está desacordada (possivelmente com rebaixamento do nível de consciência).
b) A contra-indiçação para seu uso é a exposição do socorrista a perigos como risco de explosão ou incêndio
do veículo.
c) A contra-indicação para seu uso é a exposição do socorrista ao tempo molhado (Chuvoso).
d) A vítima está apresentando crise convulvisa.

QUESTÃO 30
São alguns sinais clínicos de uma PCR (PARADA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA), EXCETO:

QUESTÃO 27

a) Inconsciência.
b) Ausência de pulso carotídeo.
c) S.C.P.M. (SINDROME CONVERSIVA PSICOMOTORA).
d) Ausência de movimentos respiratórios, palidez, e cianose progressiva.

No atendimento de uma PCR (PARADA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA), medicamentos são usados pela USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO). Das medicações citadas
a seguir, qual é usada neste momento emergencial. Marque a opção correta.
a)
b)
c)
d)

Luvas.
Máscara facial.
Óculos protetor.
Material médico antialérgico para vítimas que tem
pele sensível.

Dipirona venosa.
Plasil.
Adrenalina.
Captopril.

QUESTÃO 28
Durante uma PCR (PARADA CÁRDIO – RESPIRATÓRIA), o coração deixa de realizar sua função de bomba
cardíaca, impulsionando o sangue para circular em todo o
nosso organismo. Algumas células orgânicas não suportam viver sem irrigação sanguínea por muito tempo. Mediante o texto as células cerebrais suportam quanto tempo sem oxigenação e sem oferta sanguínea? Acima de
qual tempo limite tem-se lesões irreversíveis cerebrais?
Marque a opção correta.
a) Parada de fluxo sanguíneo cerebral superior a cinco
minutos.
b) Parada de fluxo sanguíneo cerebral superior a quatro
minutos.
c) Parada de fluxo sanguíneo cerebral superior a três
minutos.
d) Parada de fluxo sanguíneo cerebral superior a dois
minutos.
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