
 

     PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE PROVAS E GABARITOS – PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 01/2011 - SAMU 

 

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Mongaguá, através da Comissão do 
Processo Seletivo Simplificado, torna público o teor das provas e respectivos GABARITOS 
das provas objetivas aplicadas em 17 de abril de 2011 para os cargos de médico 
intervencionista, técnico de enfermagem resgatista e técnico de enfermagem condutor de 
motolância, conforme Anexo Único que acompanha o presente Edital. 

O candidato que discordar do gabarito divulgado poderá interpor recurso nos dias 20 e 25 
de abril conforme Edital de Abertura do Processo Seletivo respectivo. 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Presidente 

ANEXO ÚNICO – PROVAS E GABARITOS 

PROVA OBJETIVA SELETIVA – CARGO :MÉDICO INTERVENCIONISTA  

LÍNGUA PORTUGUESA____________________                                                         
 
O texto a seguir é referência para as questões 1 a 3.  
                                            
Reduzir a poluição causada pelos aerossóis - partículas em suspensão na atmosfera, compostas principalmente 
por fuligem e enxofre - pode virar um enorme tiro pela culatra. Estudo de pesquisadores britânicos e alemães 
revelou que os aerossóis, na verdade seguravam o aquecimento global. Isso porque eles rebatem a luz solar 
para o espaço, estimulando a formação de nuvens (que também funcionam como barreiras para a energia do 
sol.). Ainda é difícil quantificar a influência exata dos aerossóis nesse processo todo, mas as estimativas mais 
otimistas indicam que, sem eles, a temperatura global poderia subir 4°C até 2100 - as pessimistas falam de um 
aumento de 10°C, o que nos colocaria “dentro” de uma churrasqueira. Como os aerossóis podem causar 
doenças respiratórias o único jeito de lutar contra a alta dos termômetros é diminuir as emissões de gás 
carbônico, o verdadeiro vilão da história. (Revista Superinteressante) 
 
1. Assinale a alternativa cujo sentido NÃO está de acordo com o sentido que a expressão “pode virar um 
tiro pela culatra” apresenta no texto: 
(a) Pode ter o efeito contrário do que se pretende. 
(b) Pode aumentar ainda mais o problema que se quer combater. 
(c) Pode aumentar a ocorrência de doenças respiratórias. 
(d) Pode fazer com que o aquecimento global aumente. 
 
2. Assinale a alternativa cuja afirmativa mantém relações lógicas de acordo com o texto: 
(a) Os aerossóis seguram o aquecimento global porém estimulam a formação de nuvens. 
(b) Os aerossóis seguram o aquecimento global mas estimulam a formação de nuvens. 
(c) Os aerossóis seguram o aquecimento global pois estimulam a formação de nuvens. 
(d) Os aerossóis seguram o aquecimento global e estimulam  a formação de nuvens. 
 
3. Segundo o texto, “o verdadeiro vilão da história é (são): 
(a) O aquecimento global. 
(b) As emissões de gás carbônico. 
(c) A formação de nuvens. 
(d) As doenças respiratórias. 



 
4. Os provérbios constituem um produto da sabedoria popular e, em geral, pretendem transmitir um 
ensinamento. A alternativa em que os dois provérbios remetem a ensinamentos semelhantes é: 
 
(a) “Quem diz o que quer, ouve o que não quer” e “Quem ama o feio, bonito lhe parece.” 
(b) “Devagar se vai ao longe” e “De grão em grão, a galinha enche o papo”. 
(c) “Mais vale um pássaro na mão do que dois voando” e “Não se deve atirar pérolas aos porcos”. 
(d) “Quem casa quer casa” e “Santo de casa não faz milagre”. 

 
As questões 5, 6, 7, 8, 9 e 10 referem se ao texto abaixo. 
                                
                                   A Memória 
A memória, por vezes, é uma maldição. Meu querido amigo Amilcar Herrera me confessou: “Eu desejaria, um 
dia, acordar havendo me esquecido do meu nome...” Não entendi. Esquecer o próprio nome deve ser uma 
experiência muito estranha. Aí ele explicou: “Quando eu me levanto e sei que meu nome é Amilcar Herrera, 
sei também tudo o que se espera de mim. O meu nome diz o que devo ser, o que devo pensar, o que devo falar. 
Meu nome é uma gaiola em que estou preso. Mas se, ao acordar, eu tiver me esquecido do meu nome, terei me 
esquecido também de tudo que se espera de mim. Se nada se espera de mim, estou livre para ser aquilo que 
nunca fui. Começarei a viver minha vida a partir de mim mesmo, e não a partir do nome que me deram e pelo 
qual sou conhecido.” 
Entendi na hora e fiz ligação com algo que o poeta Alberto Caeiro escreveu: “Procuro despir-me do que 
aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, e raspar a tinta com que me pintaram os 
sentidos, desencaixotar minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, mas um 
animal humano que a natureza produziu. 
(Adaptado de Rubem Alves, Quarto de badulaques) 
 
5. Considere as afirmações abaixo sobre o texto. 
I. As posições de Almicar Herrera e Alberto Caeiro são contraditórias entre si, embora digam respeito ao 
mesmo assunto. 
II. Para Almicar Herrera, quem perde memória do próprio nome libertar-se das expectativas criadas em relação 
à sua conduta. 
III. Para Alberto Caeiro, o próprio processo de lembrar as coisas resulta não da natureza, mas de um 
aprendizado que acabou sendo imposto. 
Em relação ao texto está correto o que se afirma em: 
(a) I, II e III. 
(b) I e II, apenas. 
(c) I e III, apenas. 
(d) II e III, apenas 
 
6. Se nada se espera de mim, / estou livre para ser aquilo que nunca fui. 
Considerando a ordem em que surgem, os dois segmentos em que se dividiu a frase acima estabelecem 
entre si uma relação de: 
(a) Hipótese e conseqüência. 
(b) Efeito e causa. 
(c) Restrição e generalização. 
(d) Causa e hipótese. 
 
7. Caso se substitua o termo sublinhado na frase Meu nome é uma gaiola em que estou preso pelo 
termo............., a expressão em que estou deverá ser substituída por..............   
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima: 
(a) confinado -  de que estou. 
(b) limitado  -  em cuja estou. 
(c) imobilizado  -  a qual estou. 
(d) condenado  -  a que estou. 
 
8. Está inteiramente correta a pontuação da seguinte frase: 
(a) Ficou claro no texto, que o autor não só abona as opiniões dos dois escritores citados, mas também, parece 
entusiasmar-se com elas. 
(b) A ligação feita entre Amilcar Herrera e Alberto Caeiro, parece justificada pelo fato de que, para ambos o 
tema da memória reveste-se, de  fundamental importância. 
(c) Caso viéssemos a nos esquecer, do nosso próprio nome, será que de fato também nos esqueceríamos, dos 
traços essenciais de nossa identidade? 



(d) Supondo, por hipótese, que o nome próprio diga tanto do indivíduo, será que esquecê-lo redundaria, de fato, 
em tanta liberdade de ação? 
 
9. Estão corretamente flexionadas todas as formas verbais da frase: 
(a) Da leitura do texto depreende-se  que tudo o que a memória reter marcará a personalidade do indivíduo. 
(b) Se obtêssemos o poder de descartar nossas lembranças, será que exultaríamos Por conta de uma maior 
liberdade? 
(c) Caso não nos convisse guardar tanta coisa na memória, a natureza não nos teria dotado do poder de 
lembrar. 
(d) A cada vez que revirmos o que ficou do nosso passado, dar-nos-emos conta das raízes da nossa identidade. 
 
10. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram. 
Para evitar a ambiguidade de sentido da frase acima, sua redação deveria ser: Procuro esquecer-me... 
(a) De lembrar o que terão me ensinado deste modo.  
(b) Do modo pelo qual me ensinaram a lembrar. 
(c) Que de algum modo me ensinaram a lembrar. 
(d) De lembrar como me ensinaram de tal modo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________ 
 
1. A escala de coma de Glasgow permite a definição de algumas condutas de emergência, entre elas a 
necessidade imediata ou não de intubação orotraqueal. Pacientes com essa necessidade são aqueles 
pontuados como: 
(a) 12. 
(b) 11. 
(c) 10. 
(d) 07. 
 
2. Qual a melhor conduta para o tratamento emergencial de um paciente com taquicardia ventricular 
com instabilidade 
hemodinâmica? 
(a) Lidocaína. 
(b) Cardioversão elétrica. 
(c) Amiodarona. 
(d) Verapamil. 
 
3. Sobre a intubação orotraqueal de urgência, assinale a alternativa incorreta: 
(a) Deve ser realizada em pacientes com rebaixamento do nível de consciência, com escala de Glasgow menor 
que oito, para prevenir broncoaspiração. 
(b) Pacientes que foram resgatados de incêndio, com inalação de fumaça, devem ser intubados precocemente. 
(c) Pacientes vítimas de overdose opioide com hipercapnia devem ser intubados em caráter de urgência. 
(d) É a primeira medida a ser realizada no atendimento a um paciente em parada cardiorrespiratória. 
 
4. Crianças menores de 10Kg devem ser desfibriladas com pás de tamanho infantil. O primeiro choque 
deve ser realizado com:  
(a) 1 J/kg. 
(b) 4 J/kg. 
(c) 2 J/kg. 
(d) 6 J/Kg. 
 
5. A droga de primeira escolha no controle da crise convulsiva durante o atendimento pré-hospitalar é o:  
(a) Midazolam. 
(b) Diazepam. 
(c) Fenobarbital sódico. 
(d) Haloperidol. 
 
6. Assinale a alternativa correta para os sinais de alerta que sugerem de imediato situação de risco de 
vida: 
(a) Paciente inconsciente. 
(b) Paciente com dificuldade ou parada respiratória. 
(c) Cianose. 



(d) As alternativas A e B estão corretas. 
 
7. Qual dos pacientes abaixo não apresenta um choque distributivo? 
(a) Paciente de 25 anos que sofreu traumatismo raquimedular após mergulho em piscina. 
(b) Paciente de 40 anos que desenvolveu pneumotórax hipertensivo após trauma torácico em acidente 
automobilístico. 
(c) Paciente de 50 anos que sofreu ataque por enxame de abelhas, com mais de 500 picadas. 
(d) Paciente de 18 anos que desenvolveu choque e edema de glote após ingestão de crustáceo. 
 
8. Paciente apresentando quadro de agitação intensa com necessidade de contenção química 
medicamentosa. A droga de escolha que não vai interferir na avaliação psiquiátrica é: 
(a) Diazepan. 
(b) Clorpromazina. 
(c) Haloperidol. 
(d) N.D.A. 
 
9. A concentração de O2 oferecida por cateter nasal é de aproximadamente: 
(a) 25%. 
(b) 50%. 
(c) 90%. 
(d) N.D.A 
 
10. São complicações observadas após acidentes ofídicos todos os abaixo, exceto: 
(a) Neurotoxicidade com diplopia e ptose. 
(b) Sangramento gengival e epistaxe. 
(c) Hipotensão. 
(d) Insuficiência hepática. 
 
11. Ao realizar um atendimento verifica-se que se trata de paciente vítima de queimadura. Após exame 
faz-se atendimento no local e libera-se o paciente sem necessidade de encaminhá-lo até o hospital. 
Assinale abaixo a alternativa correta para a condição clínica do paciente: 
(a) Inalação de fumaça em ambiente fechado, com rouquidão, sem lesões externas visíveis. 
(b) Queimadura de segundo grau por óleo de cozinha em antebraço direito. 
(c) Queimadura de segundo grau, causado por água quente em região perineal. 
(d) Queimadura de terceiro grau por explosão de fogos de artifício que atingiu somente a mão direita. 
 
12. Durante o atendimento de um paciente politraumatizado, a complicação mais vista em decorrência 
do uso de grandes quantidades de soro fisiológico é a: 
(a) Hipercalemia. 
(b) Hipercalcemia. 
(c) Hipercloremia. 
(d) Hipernatremia. 
 
13. Em relação ao TCE, é incorreto afirmar: 
(a) A presença de fratura craniana tem relação direta com lesão cerebral grave. 
(b) Hemorragia subaracnóidea é lesão secundária no TCE. 
(c) O fluxo sanguíneo cerebral equivale a 10% do débito cardíaco. 
(d) Todas as alternativas acima estão incorretas. 
 
14. É indicação formal de imobilização de coluna, o trauma: 
(a) Penetrante de cabeça sem déficit ou queixa neurológica. 
(b) Penetrante de tronco com déficit neurológico. 
(c) Fechado, sem alteração de nível de consciência, dor ou hipersensibilidade da coluna. 
(d) Fechado, sem alteração de nível de consciência, sem déficit ou queixa neurológica. 
 
15. Sobre o tratamento da cetoacidose diabética, é correto afirmar que: 
(a) A infusão endovenosa de insulina regular deve ser interrompida quando a glicemia alcançar valores abaixo 
de 250mg/dl. 
(b) A infusão de bicarbonato de sódio só deve ser indicada quando o pH estiver abaixo de 7,0. 
(c) Deve ser feita reposição de potássio desde o início, independente dos níveis séricos. 
(d) A reposição volêmica é essencial e deve ser sempre realizada com soro fisiológico a 0,9%. 
 



16. No impacto traseiro, a lesão mais provável de ser encontrada é a: 
(a) Fratura de quadril. 
(b) Lesão de fígado. 
(c) Lesão de coluna cervical. 
(d) Lesão de tórax. 
 
17. As duas causas mais freqüentes de atividade elétrica sem pulso são: 
(a) Trauma raquimedular e afogamento. 
(b) Tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo. 
(c) Intoxicação exógena e infarto agudo do miocárdio. 
(d) Hipóxia e hipovolemia. 
 
18.  O uso do torniquete, atualmente: 
(a) É absolutamente contra-indicado. 
(b) Só deve ser utilizado no ambiente hospitalar. 
(c) Pode ser utilizado quando a compressão direta não for efetiva no controle do sangramento. 
(d) Pode ser utilizado em associação à elevação da extremidade sangrante. 
 
19. O método START (simple triage and rapid treatment) avalia, além da deambulação: 
(a) Cianose, confusão mental e freqüência cardíaca. 
(b) Respiração, pressão arterial sistólica e diastólica. 
(c) Respiração, consciência e pressão arterial sistólica. 
(d) Confusão mental, respiração e enchimento capilar. 
 
20. Avalie o quadro e indique a alternativa que mais se aplica a situação: Qual paciente hipotenso deve 
ter punção venosas por 2 (dois) acessos de grosso calibre para infusão de reposição volêmica em caráter 
de urgência? 
(a) Paciente com 30 anos, apresentando palidez cutânea, pulso cheio 60bpm, sofreu perda de consciência 
durante desfile militar com recuperação espontânea; 
(b) Paciente com 15 anos, que após ter aplicado inseticida no domicílio começou a apresentar prurido 
generalizado, rush cutâneo, angioedema e respiração ruidosa. 
(c) Paciente com 35 anos, vítima de queda de motocicleta, apresentando ansiedade, pele fria com sudorese, 
taquicardia, pulso filiforme e vômito. 
(d) N.D.A. 
 
21. Qual das seguintes afirmações sobre os efeitos da epinefrina, durante a tentativa de ressuscitação, é 
verdadeira? 
(a) A epinefrina reduz a resistência vascular periférica e diminui a pós-carga miocárdica, de modo que as 
contrações ventriculares são mais eficazes. 
(b) A epinefrina melhora a pressão de perfusão da artéria coronária e estimula as contrações espontâneas 
quando ha assistolia. 
(c) A epinefrina é contra-indicada na fibrilação ventricular, pois aumenta a irritabilidade miocárdica. 
(d) A epinefrina reduz o consumo de oxigênio miocárdico. 
 
22. Durante o tratamento inicial do infarto agudo do miocárdio, deve-se utilizar aspirina na dose de: 
(a) 300 a 500 mg mastigados. 
(b) 160 a 325 mg mastigados. 
(c) 50 a 100 mg engolidos. 
(d) 160 a 325 mg engolidos. 
 
23. Qual das afirmações a seguir sobre a administração endotraqueal de medicações é correta? 
(a) A administração endotraqueal de medicações é a via preferida de administração de medicações durante as 
tentativas de ressuscitação, pois resulta em níveis previsíveis da medicação e de seus efeitos. 
(b) As doses endotraqueais das medicações de ressuscitação em crianças já foram bem estabelecidas e são 
apoiadas por evidências de ensaios clínicos. 
(c) As doses de medicações intravenosas para as medicações de ressuscitação devem ser usadas, caso você 
administre as medicações por via endovenosa (IV), intra-óssea (IO) ou endotraqueal. 
(d) A administração de medicação endotraqueal é a via menos desejável para a administração de medicações, 
pois essa via resulta em níveis e efeitos farmacológicos imprevisíveis. 
 
24. A descompressão torácica por agulha é realizada na: 
(a) Linha hemiclavicular, no 2.º ou 3.º espaço intercostal. 



(b) Linha hemiclavicular, no 4.º ou 5.º espaço intercostal. 
(c) Linha hemiclavicular, no 5.º ou 6.º espaço intercostal. 
(d) Linha média, no 2.º ou 3.º espaço intercostal. 
 
25. O escore de trauma revisado estabelece a avaliação dos seguintes parâmetros: 
(a) Freqüência cardíaca, pressão arterial sistólica e escala de coma de Glasgow. 
(b) Freqüência ventilatória, pressão arterial sistólica e escala de coma de Glasgow. 
(c) Freqüência ventilatória, freqüência cardíaca e saturação arterial de oxigênio. 
(d) Freqüência ventilatória, freqüência cardíaca e pressão arterial sistólica. 
 
26. Paciente vítima de trauma apresenta-se com abertura ocular ausente, assim como sem resposta 
verbal. Do ponto de vista motor, o padrão visto é extensor. Segundo a escala de coma de Glasgow, sua 
pontuação é de:  
(a) 4.   
(b) 3. 
(c) 7. 
(d) 6. 
 
27. É indicação para retirada rápida da vítima: 
(a) Suspeita de coluna instável. 
(b) Vítima estável. 
(c) Necessidade de obter acesso a outra vítima instável.  
(d) Cena segura para a equipe. 
 
28. As drogas geralmente utilizadas na seqüência rápida de entubação são: 
(a) Fentanil, haloperidol e diazepam. 
(b) Fentanil, etomidato e succinilcolina. 
(c) Diazepam, etomidato e quetamina. 
(d) Fentanil, haloperidol e quetamina.  

 
29. Você deseja fazer uma sedação considerada mínima durante um transporte inter-hospitalar. Isto 
significa que o paciente: 
(a) Responde aos comandos verbais, está em ventilação espontânea, com função cardiovascular normal.   
(b) Responde a comando verbal, embora necessite de suporte ventilatório para manutenção das vias aéreas 
pérvias. 
(c) Responde a estimulação dolorosa repetida e a função cardiovascular está mantida. 
(d) Responde a estímulo táctil, embora necessite de suporte circulatório. 

 
30. Considerando a cinemática do trauma, aquela que, em geral, cursa com as maiores taxas de 
mortalidade é:  
(a) O impacto frontal. 
(b) O impacto traseiro.  
(c) A ejeção do veículo. 
(d) O impacto lateral direito. 
 
GABARITO – MÉDICO INTERVENCIONISTA 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

1 C  2 C  3 B  4 B  5 D  6 A  7 D  8 D  9 D  10 B

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1 D  2 B  3 D  4 C  5 B  6 D  7 B  8 C  9 A  10 D

11 B  12 C  13 D  14 B  15 B  16 C  17 D  18 C  19 D  20 C

21 B  22 B  23 D  24 A  25 B  26 A  27 C  28 B  29 A  30 C



PROVA OBJETIVA SELETIVA – CARGO : TÉCNICO DE ENFERMAGEM RESGATISTA 

 LÍNGUA PORTUGUESA____________________                                                         
 
TEXTO: A indiferença da Natureza 
Eu me lembro do choque e da irritação que sentia, quando criança, ao assistir a documentários sobre a 
violência do mundo animal; batalhas mortais de escorpiões e aranhas, centenas de formigas devorando um 
lagarto ainda vivo, baleias assassinas atacando focas e pingüins, leões atacando antílopes etc. Para finalizar, 
apareciam as detestáveis hienas “rindo” enquanto  comiam os restos de algum pobre animal. 
Como a Natureza pode ser assim tão cruel e insensível, indiferente a tanta dor e sofrimento? (Vou me abster de 
falar da dor e do sofrimento que a espécie  dominante do planeta, supostamente a de maior  sofisticação, cria 
não só para os animais, mas também para si própria.) Certos exemplos são particularmente horríveis: existe 
uma espécie de vespa cuja fêmea deposita seus ovos dentro das lagartas. Ela paralisa a lagarta com seu veneno, 
e, quando os ovos chocam, as larvas podem se alimentar das entranhas da lagarta, que assiste viva  ao martírio 
de ser devorada de dentro para fora, sem poder fazer nada a respeito. A resposta é que a Natureza não tem nada 
a dizer sobre compaixão ou ética de comportamento. Por trás dessas ações assassinas se esconde um motivo 
simples: a preservação de uma determinada espécie por meio da sobrevivência e da transmissão de seu material  
genético para as gerações futuras. Portanto, para entendermos as intenções da vespa ou do leão, temos que 
deixar de lado qualquer tipo de julgamento sobre a “humanidade” desses atos. Aliás, não é à toa que a palavra 
humano, quando usado como adjetivo, expressa o que chamaríamos de comportamento decente. Parece que 
isentamos o resto do mundo animal desse tipo de comportamento, embora não faltem exemplos que mostram o 
quanto é fácil nos juntarmos ao resto dos animais em nossas ações “desumanas”. 
A idéia de compaixão é puramente humana. Predadores não sentem a menor culpa quando matam as suas 
presas, pois sua sobrevivência e a da sua espécie dependem dessa atividade. E dentro da mesma espécie? Para 
propagar seu DNA, machos podem batalhar até a morte por  uma fêmea ou pela liderança do grupo. Mas aqui 
poderíamos estar falando da espécie humana, não? (Marcelo Gleiser, Retalhos cósmicos. São Paulo: 
Companhia das Letras,1999) 
 
1. Conforme demonstram as afirmações entre parênteses, o autor confere em seu texto estas duas 
acepções distintas ao termo indiferença, relacionado à Natureza: 
(a) Crueldade (indiferença a tanta dor e sofrimento) e Generosidade (o que chamaríamos de comportamento 
decente). 
(b) Hipocrisia (por trás dessas ações assassinas se esconde um motivo simples) e Inflexibilidade (predadores 
não sentem a menor culpa). 
(c) Impiedade (indiferença a tanta dor e sofrimento) e Alheamento (não tem nada a dizer sobre compaixão ou 
ética de comportamento). 
(d) Insensibilidade (sua sobrevivência e da sua espécie dependem dessa atividade) e Determinação (indiferente 
a tanta dor e sofrimento). 
 
2. Considere as afirmações abaixo: 
I. Os atributos relacionados às hienas, no primeiro parágrafo, traduzem nossa visão “humana” do mundo 
natural. 
II. A pergunta que abre o segundo parágrafo é respondida com os exemplos arrolados nesse mesmo parágrafo. 
III. A frase A idéia de compaixão é puramente humana é utilizada como comprovação da tese de que a 
natureza é cruel e insensível. 
Em relação ao texto, está correto APENAS o que se afirma em: 
(a) I. 
(b) II. 
(c) III. 
(d) I e II. 
 
3. Considerando o contexto em que se emprega o elemento em destaque na frase: 
(a) Vou me abster de falar da dor e do sofrimento traduz a indiferença do autor em relação ao fenômeno que 
está analisando. 
(b) Por trás dessas ações assassinas se esconde um motivo simples revela o tom de sarcasmo, perseguido pelo 
autor. 
(c) A Natureza não tem nada a dizer sobre compaixão ou ética de comportamento expõe os motivos ocultos 
que regem o mundo animal. 
(d) Mas aqui poderíamos também estar falando da espécie humana refere-se diretamente ao que se afirmou na 
frase anterior. 
 



4. Temos que deixar de lado qualquer tipo de julgamento sobre a “humanidade” desses atos. O segmento 
sublinhado no período acima pode ser corretamente substituído, sem prejuízo para o sentido, por: 
(a) Nos isentarmos a. 
(b) Nos eximir para. 
(c) Nos abster de. 
(d) Furtar-nos com.  
 
5. Há uma relação de causa (I) e conseqüência (II) entre as ações expressas nas frases destacadas em: 
(a) I. Para entendermos as intenções da vespa, II. temos de deixar de lado qualquer tipo de julgamento. 
(b) I. Para finalizar, II. apareciam as detestáveis hienas. 
(c) I. Isentamos o resto do mundo animal desse tipo de comportamento, II. embora não faltem exemplos que  
mostram o quanto é fácil nos juntarmos ao resto dos animais. 
(d) I. As larvas podem se alimentar das entranhas da lagarta, II. que assiste viva ao martírio de ser devorada de 
dentro para fora. 
 
6. Está correto o emprego de ambos elementos sublinhados em: 
(a) O autor se pergunta por que haveriam de ser cruéis os animais que aspiram à propagação da espécie. 
(b) Quando investigamos o por quê da suposta crueldade animal, parece de que  nos esquecemos da nossa 
efetiva crueldade. 
 
(c) À lagarta, de cujo ventre abriga os ovos da vespa, só caberá assistir ao martírio de sua própria devoração. 
(d) Os bichos a cujos atribuímos atos cruéis não fazem senão lançar-se na luta pela sobrevivência. 
 
7. Digitações 

A poética é uma máquina 
Há um código central 
Em que se digita ANULA 
É a máquina do nada  
Que anda ao contrário 
Da sua meta 
A repetição é a morte 
Noutro código lateral 
Digita-se ENTRA 
E os cupins invadem o quarto 
(Sebastião Uchoa Leite) 
No segmento Há um código central/Em que se digita ANULA, a concordância verbal está de acordo com a 
norma culta, assim como em: 
(a) Devem haver códigos / Em que se digitam teclas. 
(b) Deve haver código / Em que se digita teclas. 
(c) Existem códigos / Em que se digita teclas. 
(d) Há códigos / Em que se digitam teclas. 

8. Assinale a alternativa correspondente à frase em que a concordância verbal e nominal está correta: 
(a) Era oito horas e até aquela hora tinha sido evitado, graças à presença de correspondentes estrangeiros, uma 
série de assuntos sobre política econômica. 
(b) Avaliou-se com muita calma, no encontro que se deu fazem uns quinze dias, as mais diferentes versões 
sobre o manifesto a favor da Ecologia, que havia sido publicada pela imprensa.  
(c) Novas taxas, em virtude dos últimos aumentos, parecem inevitáveis; indicam-se os motivos do reajuste em 
documentos que encaminho anexos a este. 
(d) Os estudos para a fusão das duas companhias dura mais de dois meses, mas o concurso para a escolha dos 
nomes dos novos produtos já tem sido amplamente divulgados. 
 
9. Todas as alternativas abaixo estão corretas quanto à concordância nominal, exceto: 
(a) Foi acusado de crime de lesa-justiça. 
(b) As declarações devem seguir anexas ao processo. 
(c) Eram rapazes os mais elegantes possível. 
(d) É necessário cautela com os pseudolíderes. 
 
10. Assinale as frases em que as vírgulas estão incorretas: 
(a) Ora ríamos, ora chorávamos. 



(b) Amigos sinceros, já não os tinha. 
(c) A parede da casa, era branquinha, branquinha. 
(d) Paulo, diga-me o que sabe a respeito do caso. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________ 
 
1. Ao realizar o exame físico numa mulher de 28 anos, vítima de atropelamento por motocicleta, você 
constatou a presença de anisocoria. Este sinal clínico é caracterizado por: 
(a) Nistagmo. 
(b) Globo ocular desigual. 
(c) Diâmetro pupilar desigual. 
(d) Aumento do campo visual. 
 
2. Durante o transporte de uma vítima, que apresenta trauma músculo-esquelético e na qual foi 
realizada imobilização da extremidade afetada, o socorrista observa que o tempo de enchimento capilar 
está aumentando. Este é um sinal indicativo de: 
 
(a) Melhora da perfusão celular. 
(b) Aumento da perfusão celular. 
(c) Diminuição da perfusão celular. 
(d) Circulação da extremidade normal. 
 
3. O choque hipovolêmico é um estado resultante do desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio 
causado por hemorragia. Dentre os sinais iniciais do choque estão: 
(a) Diminuição da freqüência cardíaca e aumento da diurese. 
(b) Cianose, hipertermia e freqüência cardíaca diminuída. 
(c) Palidez cutânea e taquidicardia. 
(d) Parada respiratória e hipertensão. 
 
4. Assinale a alternativa incorreta:  
(a) O uso do torniquete é o último recurso a ser empregado no controle da hemorragia. Primeiramente deve ser 
realizada a pressão direta e a elevação do membro afetado.  
(b) Uma hora após administração de Ringer lactato apenas cerca de 1/3(um terço) continua no espaço 
intravascular. Assim, uma regra prática é que a maioria dos pacientes com choque hemorrágico, para receber 
uma reposição volêmica adequada, precisa receber 300 ml de ringer lactato para cada 100 ml de soro perdido.  
(c) No hemotórax a hipotensão pode ser explicada pelo acúmulo de até 3.000 ml de sangue em cada lado do 
tórax.  
(d) Após aplicar pressão direta sobre o sangramento, a próxima etapa a ser seguida na tentativa de conter a 
hemorragia de uma extremidade é realizar o torniquete.  
 
5. Qual dos sinais, abaixo relacionados, caracteriza o choque hipovolêmico descompensado? 
(a) Taquicardia. 
(b) Taquipnéia. 
(c) Nível de consciência inalterado. 
(d) Hipotensão arterial. 
 
6. Subitamente, a sua frente, um indivíduo coloca a sua mão na garganta, não consegue mais falar, 
mantém a boca aberta, faz esforços para respirar, não ocorre a entrada e a saída de ar, e não consegue 
mais tossir. Qual é a conduta indicada nessa situação? 
(a) Realizar duas ventilações de resgate. 
(b) Realizar a manobra de Heimlich. 
(c) Iniciar reanimação cardiorrespiratória. 
(d) Ofertar oxigênio com máscara facial. 
 
7. Bandagem é a manobra de aplicação de uma atadura, dando voltas com a mesma até cobrir uma 
parte do corpo. Em relação aos seus objetivos, assinale a alternativa correta: 
(a) Contenção: exercer pressão sobre determinada área do corpo, estancar hemorragias. 
(b) Correção: fixar curativos, conter talas e imobilizar. 
(c) Correção: para evitar o contato das partes em tratamento e fixar curativos. 
(d) Proteção: para evitar o contato das partes em tratamento com o meio exterior, proteger curativos, 
proporcionar calor. 
 



8. Aparelho que possui um sistema computadorizado de análise do ritmo cardíaco, de fácil manuseio, 
muito utilizado no ambiente pré-hospitalar. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(a) Desfibrilador Externo Automático. 
(b) Monitor Cardíaco. 
(c) Oxímetro de pulso. 
(d) Cardioversor. 
 
9. No atendimento a uma vítima de crise convulsiva, os familiares referem que a mesma é diabética em 
uso regular de insulina e que nunca havia apresentado uma crise convulsiva. Dizem ainda que minutos 
antes da crise a vítima referiu tontura, fraqueza, dor de cabeça e logo em seguida iniciou com sudorese, 
tremores, teve queda ao solo e começou a debater-se. Com base nestas informações, assinale a 
alternativa que corresponde à provável causa da crise convulsiva: 
(a) Hipoglicemia. 
(b) Hiperglicemia. 
(c) Cetoacidose diabética. 
(d) Não uso da insulina regular. 
 
10. Sabe-se que o paciente está desidratado quando apresenta os seguintes sintomas: 
(a) Febre, poliúria, sede e ressecamento de mucosas. 
(b) Sede, febre, elasticidade diminuída e bradicardia. 
(c) Sede, taquicardia, ressecamento das mucosas e oligúria. 
(d) Hematúria, edema generalizado, sudorese e taquicardia. 
 
11. Durante uma parada cardio-respiratória de um lactente de 6 meses, o pulso que deve ser aferido 
durante o procedimento é: 
(a) carotídeo. 
(b) femoral. 
(c) radial. 
(d) braquial. 
 
12. Paciente com suspeita de hemorragia interna não tem sinais de fratura. O tratamento adequado no 
atendimento pré-hospitalar, além de deitar a vítima, é; 
(a) Elevar MMII, iniciar ABC e providenciar rapidamente o transporte. 
(b) Elevar MMII, analisar ritmo cardíaco e pressão arterial e providenciar rapidamente o transporte. 
(c) Mantê-la em decúbito dorsal horizontal, puncionar veia, administrar volume e providenciar rapidamente o 
transporte. 
(d) Mantê-la em decúbito dorsal horizontal, analisar ritmo cardíaco e providenciar rapidamente o transporte. 
 
13. A fratura é caracterizada pela ruptura total ou parcial do osso, podendo ser fechada ou exposta. A 
fratura fechada é aquela: 
(a) Em que há o rompimento da pele e, nesse caso, ocorre simultaneamente um quadro de hemorragia. 
(b) Em que a alteração do ritmo respiratório altera os sinais e sintomas. 
(c) Em que há a perda dos reflexos. 
(d) Em que não há o rompimento da pele, ficando o osso no interior do corpo. 
 
14. Em relação ao uso do colar cervical rígido, é correto afirmar que: 
(a) É utilizado para auxiliar a imobilização da coluna. 
(b) Imobiliza totalmente o movimento da cabeça. 
(c) Deve ser aplicado depois de alinhar a cabeça da vítima em posição neutra. 
(d) Convém estar atento ao aplicar tamanho pequeno, pois permite hiperextensão da cabeça. 
 
15. Na suspeita de fraturas expostas, a conduta de emergência prioritária é: 
(a) Recolocar a articulação em seu local correto e imobilizar com tala. 
(b) Manter a parte afetada elevada e em repouso, aplicar bolsa de gelo e imobilizar. 
(c) Proteger o ferimento com gaze e imobilizar o membro mantendo-o na posição em que se encontrava. 
(d) Apoiar o membro fraturado na tala e fixar com bandagem compressiva. 
 
16. Os sinais e sintomas característicos do estado hiperglicêmico que levantam suspeita de diabetes são: 
(a) Anúria, sonolência, taquicardia e perda de peso. 
(b) Taquicardia, anúria, piúria e dislipidemia. 



(c) Nictúria, perda de peso, poliúria e sonolência. 
(d) Poliúria, polidipsia, polifagia e aumento de peso. 
 
17. Em caso de efetuar um procedimento de primeiro socorro em vítima de acidente por cobras 
peçonhentas não deve ser efetuado: 
(a) Hidratação. 
(b) Elevação do membro afetado. 
(c) Aplicação de soro antiofídico. 
(d) Torniquete. 
 
18. Ao avaliar o nível de consciência de um paciente com diagnóstico de Acidente Vascular 
Hemorrágico, o Técnico de Enfermagem considera respectivamente:  
(a) Pressão arterial, resposta motora e perfusão periférica. 
(b) Abertura ocular, coloração da pele e edema de membros inferiores. 
(c) Coloração da pele, resposta verbal e resposta motora. 
(d) Resposta motora, resposta verbal e abertura ocular. 
 
19. Segundo o que está preconizado pelo Ministério da Saúde para o Atendimento Pré-Hospitalar, os 
socorros de urgência e emergência exigem do indivíduo que atende a vítima ter treinamento, calma, bom 
senso e criatividade. Isto proporcionará atingir os objetivos básicos dos primeiros socorros, ou seja: 
(a) Manter a respiração, a circulação, conter a hemorragia intensa e diminuir a intensidade do estado de 
choque. 
(b) Diminuir a intensidade do estado de choque, salvar vidas e prevenir seqüelas, transportando rapidamente ao 
hospital. 
(c) Salvar vidas, prevenir seqüelas, conservar a vitalidade e resistência às infecções e transportar ao hospital. 
(d) Prevenir seqüelas, conservar a vitalidade e resistência às infecções e transportar para o hospital. 
 
20. Vítima de acidente automobilístico se encontra na cena deambulando, confusa, irritada, com sinais 
de sangramento pelo nariz e hematoma na face. Para esse caso, a conduta correta é: 
 (a) Acompanhar a vítima, pedindo que deambule até a ambulância. 
(b) Pedir para que se deite na prancha e iniciar atendimento. 
(c) Aplicar gelo no local do sangramento, comprimir e liberá-la. 
(d) Imobilizar a coluna cervical com a vítima em pé e iniciar o atendimento.  
 
21. Um indivíduo foi acidentado ou acometido de mal súbito. Você vê e tenta prestar-lhe algum socorro. 
Supondo-se ausência de pulso, ausência de movimentos respiratórios e cianose. Imediatamente, segundo 
o preconizado pelo suporte básico de vida, você toma as seguintes atitudes: 
1. Chama ajuda e pede ambulância; 
2. Coloca a pessoa em decúbito dorsal; 
3. Faz respiração artificial; 
4. Libera e abre as vias respiratórias; 
5. Faz massagem cardíaca. 
Assinale a alternativa cujos números indicam, na ordem crescente de importância, as atitudes que devem ser 
tomadas: 
(a) 1, 2, 3, 4, 5. 
(b) 2, 4, 3, 5, 1. 
(c) 1, 2, 4, 3, 5. 
(d) 1, 2, 3, 5, 4. 
 
22. No adulto, as compressões torácicas durante o atendimento da reanimação cardiopulmonar devem 
ser realizadas sob superfície rígida e com depressão da parede torácica de ordem, de, aproximadamente: 
(a) 7 a 8 cm. 
(b) 2 a 3 cm. 
(c) 4 a 5 cm. 
(d) 10 a 15 cm.  
 
23. Uma das técnicas para retirada de vítimas em acidentes de trânsito é o uso do colete imobilizador 
dorsal (ked). Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. 
(a) Está contra-indicado de forma absoluta em crianças e mulheres grávidas. 
(b) Deve- se colocar o colete após a movimentação da vítima. 
(c) O socorrista manterá o alinhamento da vítima com uma das mãos, e com a outra, colocará o colete. 



(d) A rigidez vertical e a flexibilidade horizontal tornam o ked o método mais indicado para extração de 
vítimas. 
 
24. A picada de animais peçonhentos tem ações no homem que podem ser definidas das seguintes 
maneiras: 
(a) Ação proteolítica: provoca necrose tecidual. 
(b) Ação neurotóxica: age destruindo as hemácias. 
(c) Ação hemolítica: a peçonha provoca ptose palpebral. 
(d) Ação coagulante: ocorre a destruição dos neurônios. 
 
25. Em um paciente que apresente riscos para um Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), poderão ser 
reconhecidos os seguintes sinais e sintomas: 
(a) Vômitos, ansiedade, torpor, hipotensão. 
(b) Vômitos, dor precordial, ansiedade, sudorese. 
(c) Hipotensão, anorexia, torpor, sede. 
(d) Hipertensão, vômitos, sudorese, torpor. 
 
26. As hemorragias externas dividem-se em arterial, venosa e capilar. A hemorragia arterial é aquela em 
que o sangue: 
(a) Extravasa em vasos de pequenos calibres. 
(b) É vermelho escuro, pobre em oxigênio. 
(c) É vermelho claro e apresenta pequenas perdas em vasos de pequeno calibre. 
(d) É vermelho vivo, rico em oxigênio 
 
27. O quadro clínico de um choque é sempre grave, mas apresenta variações nos sinais e sintomas, 
conforme a causa do choque. De maneira geral, não se encontra: 
(a) Hipotensão arterial. 
(b) Taquicardia. 
(c) Taquipnéia. 
(d) Fluxo urinário aumentado. 
 
28. Vítima de acidente de moto encontra-se imobilizada na prancha para o transporte. Perde a 
consciência. No momento da colocação da cânula orofaríngea, a vítima a começa a apresentar episódios 
de vômitos em jato. A conduta adequada é:  
(a) Iniciar aspiração das VAS. 
(b) Passar uma sonda nasogástrica. 
(c) Retirar a imobilização e lateralizar a vítima em bloco. 
(d) Girar a prancha em 90º e aspirar VAS. 
  
29. O traumatismo craniano com perda de substância encefálica requer, da assistência imediata de 
enfermagem, a: 
(a) Acomodação da maior parte possível do tecido perdido de volta ao receptáculo natural e a compressão do 
local de saída com ataduras. 
(b) Administração de fluídos para impedir a diminuição da oxigenação tecidual no local da lesão. 
(c) Manutenção da substância perdida em recipiente limpo, imersa em gelo ou água salinizada hipertônica. 
(d) Oclusão simples do local de saída de substância com material estéril, com imobilização da cabeça, para 
prevenir aumento do dano. 
 
30. Segundo a Portaria n.º 2.048/02, é considerado atendimento hospitalar móvel, o atendimento: 
(a) Que presta assistência correspondente ao primeiro nível de casos com média complexidade. 
(b) Que procura chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à saúde. 
(c) Que procura o primeiro nível de assistência ambulatorial. 
(d) Com unidades de programas de saúde da família. 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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PROVA OBJETIVA SELETIVA – CARGO : TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONDUTOR DE MOTOLÂNCIA 

LÍNGUA PORTUGUESA____________________                                                         
 
1. Assinalar a opção que apresenta ERRO na colocação pronominal: 
(a) Nunca me curvarei a essa injustiça. 
(b) Quando se viu em dificuldade, procurou-me. 
(c) Os alunos jamais o entenderiam. 
(d) Não aborrecê-lo-ei com problemas de ordem menor. 
 
2. Marque a opção que completa corretamente a frase: 
Se alguém....................................a verdade,e se lutarmos para...........................,nada...................... a respeito. 
 
(a) Lhe disser, encontrá-la, se falará. 
(b) Disser-lhe, a encontrar, se falará. 
(c) Lhe disser, a encontrar, falará-se. 
(d) Disser-lhe, encontrá-la, se falará. 
 
3. 
I. Nem filhos, nem netos, ninguém lhe dava ouvidos. 
II. Quando a viu na sala, dirigiu-lhe a palavra. 
III. Me avisaram por telefone. 
Nas frases anteriores, a colocação pronominal está correta em: 
(a) I, apenas. 
(b) II, apenas 
(c) III, apenas. 
(d) I e II, apenas. 
 
4. Verbo deve ir para o plural: 
(a) Organizou-se em grupos de quatro. 
(b) Atendeu-se a todos  os  clientes. 
(c) Faltava um banco e uma cadeira. 
(d) Pintou-se as paredes de verde. 
 
Questões de 5 a 10 são sobre os Textos  1  e  2. 
 
Texto 1 - O Piercing: ser ou não ser 
Quando meu filho Pedro, de 16 anos, falou da vontade de colocar piercing, antes de dizer-lhe um sonoro “não”, 
ponderei o fato de meu filho não ser um veículo para que eu coloque em prática meu projeto de ser humano. 
Muito pelo contrário: ele é um ser independente, com projetos próprios e que tem como orientação básica o 
respeito ao ser humano e a consciência de que o mundo deve ser mais justo, inteligente, diversificado e mais 
saboroso. A partir daí, não me preocupa se ele fará drama ou comédia com argola no nariz ou gravata no 
pescoço. O importante não será a sua forma, mas sim o seu conteúdo[...]O adolescente pelo menos, faz por 
festa, para treinar a sua rebeldia. Depois, o tempo passa e todas essas bandeiras pelo corpo vão perdendo a 
importância e para aqueles que só fazem onda, a coisa ficará no passado. Para os autênticos, a rebeldia fica 
adulta e muda de lugar.Vai pro olhar. (Angelli, Pais&Teens ,1997) 
 
Texto 2- Arrependimento 
Certo dia, no início deste ano, uma moça de 19 anos apareceu no gabinete do deputado Campos Machado na 
Assembléia Legislativa de São Paulo e contou uma história triste. Ela disse que quando tinha 15 anos se 
encantou com as tatuagens que viu nas colegas e resolveu entrar na onda da arte corporal. Hoje chora de 



arrependimento. Ao tentar ingressar na Aeronáutica, ela foi reprovada no exame médico justamente por causa 
do desenho estampado no corpo. Fez uma cirurgia reparadora, prestou exame e, mais uma vez, foi rejeitada em 
razão da cicatrizes incriminadoras. 
 
5. O texto 1 mostra, ao final, diante do piercing, as posições do pai e do filho que são, respectivamente, 
de: 
(a) Aceitação / Aprovação. 
(b) Reprovação / Aceitação. 
(c) Aprovação / Reprovação. 
(d) Indiferença /Arrependimento. 
 
6. O fato do início do texto 1 aparecer a informação sobre a idade do filho - 16 anos – tem a finalidade de 
mostrar: 
(a) A irresponsabilidade juvenil. 
(b) A fácil adaptação à moda. 
(c) A rebeldia tardia. 
(d) A adolescência insatisfeita. 
 
7. “...antes de dizer-lhe um sonoro “não”, ...”; infere-se desse segmento que: 
(a) A relação pai e filho não era das melhores. 
(b) O pai não aceitava o comportamento irresponsável do filho. 
(c) A reação instintiva do pai era de condenar o uso do piercing. 
(d) O pai dava integral liberdade ao filho. 
 
8. “um sonoro”não” ...”; o vocábulo não aparece aí usado  fora da sua classe habitual, não como 
advérbio, mas como substantivo; o mesmo ocorre com o vocábulo do trecho a seguir: 
(a) “...o fato de meu filho não ser um veículo...”. 
(b) “...o meu projeto de ser humano ...”. 
(c) “...ele é um ser independente ...”. 
(d) “ ...o importante não será a forma...”. 
 
9. “... ponderei o fato de meu filho não ser um veículo para que eu coloque em prática o meu projeto de 
ser humano.”; com esse segmento Angeli quis  dizer  que: 
(a) Os filhos devem fazer seus projetos com inspiração no dos pais. 
(b) Os pais não devem preocupar-se com a educação dos filhos. 
(c) A única coisa a ser ensinada aos filhos é o valor da liberdade. 
(d) Todo adulto deve respeitar o filho de ser diferente. 
 
10. O mundo é qualificado no texto por quatro adjetivos: justo, inteligente, diversificado e saboroso; o(s) 
adjetivo(s) pode(m) caracterizar denotativamente o mundo é (são): 
(a) Justo. 
(b) Justo e inteligente. 
(c) Diversificado. 
(d) Diversificado e saboroso. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________ 
 
1. Direção defensiva, ou direção segura, é a melhor maneira de dirigir e de se comportar no trânsito: ela 
ajuda a preservar a vida e a saúde. A direção defensiva é a forma de dirigir que permite a você 
reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com você, com seus 
acompanhantes, com o seu veículo e com os outros usuários da via. Para evitarmos acidentes de trânsito 
devemos sempre ter em mente que, EXCETO: 
(a) Os acidentes geralmente não ocorrem por acaso, o fator humano está quase sempre presente; 
(b) Os condutores de veículos e/ou os pedestres têm quase sempre responsabilidade nos casos de acidentes; 
(c) Para evitar acidentes de trânsito, só devem conduzir seus veículos em altas velocidades aqueles que 
efetivamente sabem dirigir; 
(d) A manutenção periódica do veículo é sempre recomendada para se diminuir as chances de acidentes de 
trânsito. 
 
2. Sobre direção defensiva assinale a alternativa CORRETA sobre seus cinco elementos básicos:  
(a) Conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação.  
(b) Trânsito, carro ou caminhão, pedestre, o tempo e a via.  



(c) Passageiro, condutor, carga, iluminação e alta velocidade.  
(d) Chuva, neblina, pista irregular, sono e mau uso do veículo.  
 
3. Leia as respostas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:  
(a) O retorno poderá ser feito em qualquer local, desde que facilite o trânsito para os demais.  
(b) É dever de todo condutor parar antes de transpor linha férrea ou entrar em via preferencial.  
(c) O condutor deve dar preferência aos pedestres apenas sobre a faixa de segurança.  
(d) O condutor deverá ultrapassar outro veículo pela direita sempre que o veículo a sua frente impedir a 
ultrapassagem pela esquerda.  
 
4. Para conduzir veículo de emergência, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: 
(a) Ser maior de 18 anos. 
(b) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os 
últimos doze meses. 
(c) Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B. 
(d) Estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. 
 
5. Os pedestres terão prioridade sobre os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de 
polícia, os de fiscalização e operações de trânsito e as ambulâncias, mesmo quando estes estiverem com 
os dispositivos acionados. Nas vias urbanas locais, onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima será de: 
(a) Trinta quilômetros por hora. 
(b) Quarenta quilômetros por hora. 
(c) Cinqüenta quilômetros por hora. 
(d) Sessenta quilômetros por hora. 
 
6. O condutor do veículo de urgência é o profissional que está habilitado para conduzir veículos 
padronizados pelo código sanitário, obedecendo aos padrões de capacitação. A ele cabem a(s) 
competência(s) e a(s) atribuição(ões) próprias do cargo. Assinale a alternativa que contém 
competência(s) e atribuição(ões) do condutor: 
(a) Estabelecer contato radiofônico ou telefônico com a central de regulação médica e seguir suas orientações; 
conhecer a malha viária local. 
(b) Operar o sistema de rádio-comunicação e telefonia nas centrais de regulação; exercer o controle 
operacional da frota de veículos. 
(c) Auxiliar o enfermeiro na assistência de enfermagem; prestar cuidados de enfermagem ao paciente. 
(d) Assistir o enfermeiro no planejamento; orientar e supervisionar as atividades. 
 
7. Considera-se como colisão de maior gravidade a: 
(a) Colisão com o veículo da frente. 
(b) Colisão com o veículo de trás. 
(c) Colisão frontal. 
(d) Colisão nas rodovias. 
 
8. Assinale o item verdadeiro, com relação a condição adversa de tempo: 
(a) Quando as estradas são boas, as más condições de tempo não as tornam escorregadias. 
(b) Condições atmosféricas: chuva, vento, granizo, neve e neblina reduzem nossa capacidade visual. 
(c) As condições de tempo não diminuem a capacidade do motorista em visualizar a sinalização das bordas da 
pista, quando sua visão for excelente. 
(d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
9. De acordo com os dados estatísticos, grande número dos acidentes de trânsito acontecem por falta 
humana (do motorista), assim sendo é correto afirmar que: 
(a) Os acidentes acontecem porque o destino assim determina. 
(b) Os outros motoristas estão sempre errados. 
(c) Não tem como evitar acidentes. 
(d) Os acidentes acontecem, na grande maioria, por falta de atenção, falta de habilidade e desconhecimento das 
leis de trânsito. 
 
10. Dirigir defensivamente significa: 
(a) Observar apenas as condições da pista. 
(b) Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas, usuários da via. 
(c) Dirigir preocupado apenas com meus atos, porque se ocorrer acidentes, não serei culpado. 



(d) Observar somente as condições do trânsito naquele momento. 
 
11. Aparelho que possui um sistema computadorizado de análise do ritmo cardíaco, de fácil manuseio, 
muito utilizado no ambiente pré-hospitalar. Assinale a alternativa correta: 
(a) Desfibrilador Externo Automático. 
(b) Monitor Cardíaco. 
(c) Oxímetro de pulso. 
(d) Cardioversor.  
 
12. Subitamente, à sua frente, um indivíduo coloca a sua mão na garganta, não consegue mais falar, 
mantém a boca aberta, faz esforços para respirar, e não ocorre a entrada e a saída de ar, e não consegue 
mais tossir. Qual é a conduta indicada nessa situação? 
(a) Realizar 2 ventilações de resgate. 
(b) Realizar a manobra de Heimlich. 
(c) Iniciar reanimação cardiorrespiratória. 
(d) Tentar fazer a intubação da vítima. 
 
13. Durante o transporte de uma vítima, que apresenta trauma músculo-esquelético e na qual foi 
realizada imobilização da extremidade afetada, o socorrista observa que o tempo de enchimento capilar 
está aumentando. Este é um sinal indicativo de: 
(a) Melhora da perfusão celular. 
(b) Aumento da perfusão celular. 
(c) Diminuição da perfusão celular. 
(d) Circulação da extremidade normal. 
 
14. Qual dos sinais, abaixo relacionados, caracteriza o choque hipovolêmico descompensado? 
(a) Taquicardia. 
(b) Taquipnéia. 
(c) Nível de consciência inalterado. 
(d) Hipotensão arterial. 
 
15. Assinale a alternativa incorreta:  
(a) O uso do torniquete é o último recurso a ser empregado no controle da hemorragia. Primeiramente deve ser 
realizada a pressão direta e a elevação do membro afetado.  
(b) Uma hora após administração de Ringer lactato apenas cerca de 1/3(um terço) continua no espaço 
intravascular. Assim, uma regra prática é que a maioria dos pacientes com choque hemorrágico, para receber 
uma reposição volêmica adequada, precisa receber 300 ml de ringer lactato para cada 100 ml de soro perdido.  
(c) No hemotórax a hipotensão pode ser explicada pelo acúmulo de até 3.000 ml de sangue em cada lado do 
tórax.  
(d) Após aplicar pressão direta sobre o sangramento, a próxima etapa a ser seguida na tentativa de conter a 
hemorragia de uma extremidade é realizar o torniquete.  
 
16. Bandagem é a manobra de aplicação de uma atadura, dando voltas com a mesma até cobrir uma 
parte do corpo. Em relação aos seus objetivos, assinale a alternativa correta: 
(a) Contenção: exercer pressão sobre determinada área do corpo, estancar hemorragias. 
(b) Correção: fixar curativos, conter talas e imobilizar. 
(c) Correção: para evitar o contato das partes em tratamento e fixar curativos. 
(d) Proteção: para evitar o contato das partes em tratamento com o meio exterior, proteger curativos, 
proporcionar calor. 
 
17. Ao realizar o exame físico numa mulher de 28 anos, vítima de atropelamento por motocicleta, você 
constatou a presença de anisocoria. Este sinal clínico é caracterizado por: 
(a) Nistagmo. 
(b) Globo ocular desigual. 
(c) Diâmetro pupilar desigual. 
(d) Aumento do campo visual. 
 
18. No atendimento a uma vítima de crise convulsiva, os familiares referem que a mesma é diabética em 
uso regular de insulina e que nunca havia apresentado uma crise convulsiva. Dizem ainda que minutos 
antes da crise a vítima referiu tontura, fraqueza, dor de cabeça e logo em seguida iniciou com sudorese, 
tremores, teve queda ao solo e começou a debater-se. Com base nestas informações, assinale a 
alternativa que corresponde à provável causa da crise convulsiva: 



(a) Hipoglicemia. 
(b) Hiperglicemia. 
(c) Cetoacidose diabética. 
(d) Não uso da insulina regular. 
 
19. O choque hipovolêmico é um estado resultante do desequilíbrio entre a oferta e o consumo de 
oxigênio causado por hemorragia. Dentre os sinais iniciais do choque estão: 
(a) Diminuição da freqüência cardíaca e aumento da diurese. 
(b) Cianose, hipertermia e freqüência cardíaca diminuída. 
(c) Palidez cutânea e taquidicardia. 
(d) Parada respiratória e hipertensão. 
 
20. Durante uma parada cardio-respiratória de um lactente de 6 meses, o pulso que deve ser aferido 
durante o procedimento é: 
(a) Carotídeo. 
(b) Femoral. 
(c) Radial. 
(d) Braquial. 
 
21. Em caso de efetuar um procedimento de primeiro socorro em vítima de acidente por cobras 
peçonhentas não deve ser efetuado: 
(a) Hidratação. 
(b) Elevação do membro afetado. 
(c) Aplicação de soro antiofídico. 
(d) Torniquete. 
 
22. Paciente com suspeita de hemorragia interna não tem sinais de fratura. O tratamento adequado no 
atendimento pré-hospitalar, além de deitar a vítima, é; 
 
(a) Elevar MMII, iniciar ABC e providenciar rapidamente o transporte. 
(b) Elevar MMII, analisar ritmo cardíaco e pressão arterial e providenciar rapidamente o transporte. 
(c) Mantê-la em decúbito dorsal horizontal, puncionar veia, administrar volume e providenciar rapidamente o 
transporte. 
(d) Mantê-la em decúbito dorsal horizontal, analisar ritmo cardíaco e providenciar rapidamente o transporte. 
 
23. Em relação ao uso do colar cervical rígido, é correto afirmar que: 
(a) É utilizado para auxiliar a imobilização da coluna. 
(b) Imobiliza totalmente o movimento da cabeça. 
(c) Deve ser aplicado depois de alinhar a cabeça da vítima em posição neutra. 
(d) Convém estar atento ao aplicar tamanho pequeno, pois permite hiperextensão da cabeça. 
 
24. Uma das técnicas para retirada de vítimas em acidentes de trânsito é o uso do colete imobilizador 
dorsal (ked). Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta: 
(a) Está contra-indicado de forma absoluta em crianças e mulheres grávidas. 
(b) Deve-se colocar o colete após a movimentação da vítima. 
(c) O socorrista manterá o alinhamento da vítima com uma das mãos, e com a outra, colocará o colete. 
(d) A rigidez vertical e a flexibilidade horizontal tornam o ked o método mais indicado para extração de 
vítimas. 
   
25. Sabe-se que o paciente está desidratado quando apresenta os seguintes sintomas: 
(a) Febre, poliúria, sede e ressecamento de mucosas. 
(b) Sede, febre, elasticidade diminuída e bradicardia. 
(c) Sede, taquicardia, ressecamento das mucosas e oligúria. 
(d)Hematúria, edema generalizado, sudorese e taquicardia. 
 
26. Os sinais e sintomas característicos do estado hiperglicêmico que levantam suspeita de diabetes são: 
(a) Anúria, sonolência, taquicardia e perda de peso. 
(b) Taquicardia, anúria, piúria e dislipidemia. 
(c) Nictúria, perda de peso, poliúria e sonolência. 
(d) Agitação, perda de peso, insônia e parestesia. 
 



27. Ao avaliar o nível de consciência de um paciente com diagnóstico de Acidente Vascular 
Hemorrágico, o Técnico de Enfermagem considera respectivamente: 
(a) Pressão arterial, resposta motora e perfusão periférica. 
(b) Abertura ocular, coloração da pele e edema de membros inferiores. 
(c) Coloração da pele, resposta verbal e resposta motora. 
(d) Resposta motora, resposta verbal e abertura ocular. 
 
28. O traumatismo craniano com perda de substância encefálica requer, da assistência imediata de 
enfermagem, a: 
(a) Acomodação da maior parte possível do tecido perdido de volta ao receptáculo natural e a compressão do 
local de saída com ataduras. 
(b) Administração de fluídos para impedir a diminuição da oxigenação tecidual no local da lesão. 
(c) Manutenção da substância perdida em recipiente limpo, imersa em gelo ou água salinizada hipertônica. 
(d) Oclusão simples do local de saída de substância com material estéril, com imobilização da cabeça, para 
prevenir aumento do dano. 
 
29. Segundo o que está preconizado pelo Ministério da Saúde para o Atendimento Pré-Hospitalar, os 
socorros de urgência e emergência exigem do indivíduo que atende a vítima ter treinamento, calma, bom 
senso e criatividade. Isto proporcionará atingir os objetivos básicos dos primeiros socorros, ou seja: 
(a) Manter a respiração, a circulação, conter a hemorragia intensa e diminuir a intensidade do estado de 
choque. 
(b) Diminuir a intensidade do estado de choque, salvar vidas e prevenir seqüelas, transportando rapidamente ao 
hospital. 
(c) Salvar vidas, prevenir seqüelas, conservar a vitalidade e resistência às infecções e transportar ao hospital. 
(d) Prevenir seqüelas, conservar a vitalidade e resistência às infecções e transportar para o hospital. 
 
30. Um indivíduo foi acidentado ou acometido de mal súbito. Você vê e tenta prestar-lhe algum socorro. 
Supondo-se ausência de pulso, ausência de movimentos respiratórios e cianose. Imediatamente, segundo 
o preconizado pelo suporte básico de vida, você toma as seguintes atitudes: 
 
1. Chama ajuda e pede ambulância; 
2. Coloca a pessoa em decúbito dorsal; 
3. Faz respiração artificial; 
4. Libera e abre as vias respiratórias; 
5. Faz massagem cardíaca. 
Assinale a alternativa cujos números indicam, na ordem crescente de importância, as atitudes que devem ser 
tomadas: 
(a) 1, 2, 3, 4, 5. 
(b) 2, 4, 3, 5, 1. 
(c) 1, 2, 4, 3, 5. 
(d) 1, 2, 3, 5,4.  
 
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

1 D  2 A  3 D  4 D  5 A  6 B  7 C  8 D  9 D  10 C

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1 C  2 A  3 B  4 B  5 A  6 A  7 C  8 B  9 D  10 B
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