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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 01 
 

 
 
 
 
Na introdução do texto, o autor  
 
A) define o tipo de medo mais comum entre as crianças. 
B) aponta os altos índices focados no medo da  violência. 
C) antecipa a grande incidência sobre o medo de fantasmas.  
D) propõe uma escuta a respeito dos medos mais comuns. 
E) levanta uma hipótese fundamentada nos mitos medievais. 
 
 
 
 
Da leitura deste texto, é correto concluir que o medo 
 
A) origina-se da convivência com os colegas da escola. 
B) assustará sempre as crianças, independente da época.  
C) independe dos condicionantes de tempo ou de cultura. 
D) provém da educação que a criança recebe na família. 
E) está relacionado a circunstâncias do contexto social. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa em que o jornalista empregou o recurso 
da comparação por analogia. 
 
A) “Convide dez colegas de sua classe para fazer um teste”. 
B) “Os condomínios de hoje parecem fortalezas medievais” . 
C) “Houve tempo em que crianças temiam mula-sem-cabeça” 
D) “A paisagem também era diferente”. 
E) “Veja quais são os medos mais comuns entre seus 

colegas”. 
 

 
 
 
“Convide dez colegas de sua classe para fazer um teste, 
simulando uma pesquisa de opinião pública. Apresente para 
eles um papel com a pergunta (...)”  
 
Os verbos deste segmento estão na terceira pessoa do singular. 
Se flexionados na terceira do plural, ficarão, respectivamente,  
 
A) convidai / apresentai. 
B) convida / apresenta. 
C) convidemos / apresentemos. 
D) convidem / apresentem. 
E) convidam / apresentam. 
 
 
 
 
Marque a alternativa em que os dois vocábulos são acentuados 
pela mesma razão. 
 
A) violência / condomínios 
B) pública / também 
C) também / estará 
D) condomínios / também 
E) você / violência 
 
 
 
 
 
Observe os comentários acerca de Regência Verbal. 
 
1. Em “anote os resultados”, se o verbo fosse substituído por 

“assista”, não haveria alteração na Regência Verbal. 
2. Se fosse “lembro-me ... resultados”, a gramática normativa 

exigiria a preposição de. Assim: “lembro-me dos 
resultados”. 

3. Em “procedeu ... resultados”, para atender a regência culta 
escrita, teríamos que empregar a preposição a : “aos 
resultados”. 

4. O verbo na passiva: “assistia-se os resultados das eleições” 
 a gramática normativa permite o emprego da regência 
sem a preposição a.  

5. Em qualquer situação em que se empregue o verbo 
“assistir” no sentido de “presenciar”, a norma culta escrita 
exige a preposição a. 

6. O verbo “informar” pede dois complementos: “informar 
aos resultados de alguém”  assim prevê a regência culta 
escrita. 

 
Estão corretos apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 2, 3 e 5. 
D) 3, 4 e 5. 
E) 4, 5 e 6. 
 
 

De que você tem medo? 
 

Convide dez colegas de sua classe para fazer um teste, 
simulando uma pesquisa de opinião pública. Apresente para 
eles um papel com a pergunta: de que você tem medo? 

Quando as respostas estiverem prontas, anote os 
resultados; veja quais são os medos mais comuns entre seus 
colegas. Se os entrevistados morarem em cidade grande, 
certamente o medo da violência (ladrão ou seqüestrador, por 
exemplo) estará registrado nos primeiros lugares. 

Mas nem sempre foi assim. Houve tempo em que 
crianças temiam mula-sem-cabeça, bicho-papão, assombrações 
que nasciam nas lendas brasileiras. Hoje os monstros nascem 
na realidade brasileira. 

A paisagem também era diferente. As casas não 
tinham tantas grades e existiam poucos condomínios guardados 
por seguranças particulares. Os condomínios de hoje parecem 
fortalezas medievais, como as de desenhos animados. São 
iguais àquelas de onde o bravo cavaleiro tenta salvar a donzela 
presa na torre.  

(Gilberto Dimenstein. O cidadão de papel, Ática, 1997, pp.27-28. Adaptado
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O comentário acerca do emprego dos sinais de pontuação está 
correto em: 
 
A) “Apresente para eles um papel com a pergunta:” – não 

haveria risco de comprometer o sentido, caso os dois 
pontos fossem substituídos por um ponto. 

B) “Quando as respostas estiverem prontas, anote os 
resultados.” – só haveria o rigor da vírgula, se o período 
estivesse na ordem direta (começando pela principal). 

C) O emprego do ponto-e-vírgula, na linha ..., está 
equivocado, pois não se separam as partes que compõem 
uma explicação. 

D) No trecho “mula-sem-cabeça, bicho-papão, assombrações 
...” as vírgulas poderiam ser dispensadas, como em 
qualquer enumeração. 

E) A vírgula é usada rigorosamente para isolar os termos 
coordenados, como no segmento “mula-sem-cabeça, 
bicho-papão, assombrações ...” 

 
 
 
 
 
Analise as informações sobre os termos da oração. 
 
1. No sintagma nominal “uma pesquisa de opinião pública”, o 

núcleo do sujeito está acompanhado por um ajunto 
adnominal. 

2. Nas duas orações “anote os resultados” e “veja quais são os 
medos mais comuns (...)”, o autor se refere a sujeitos 
diferentes. 

3. Em “Apresente para eles um papel”, há dois pronomes: um 
deles tem função de sujeito e está implícito; o outro tem 
função de objeto indireto. 

4. “Se os entrevistados morarem em cidade grande, o medo 
da violência estará registrado nos primeiros lugares. – os 
termos grifados funcionam como modificadores de núcleos 
nominais. 

5. “Houve tempo em que crianças temiam mula-sem-cabeça 
...”  estão grifados, neste segmento, os sujeitos das duas 
orações. 

6. “Mas nem sempre foi assim”  para identificar o sujeito 
desta oração, é necessário compreender o que está implícito 
no contexto.   

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 2 e 4. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 1, 3 e 6. 
D) 3, 4 e 5. 
E) 4, 5 e 6. 
  
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 
 
 
 
 
Alguns automóveis estavam estacionados na rua Cleto 
Campelo, em frente ao Palácio Joaquim Didier, sede da 
Prefeitura de Gravatá: um guarda municipal, que ora passava no 
local, contou 42 rodas dos automóveis e informou ao órgão 
competente que haviam 10 carros estacionados. Os estudantes, 
José Márcio, Laerte Soares, Charline Santos e Bruna, todos da 
Escola John Kennedy, que por lá também passavam, contaram 
44, 46, 47 e 49 rodas dos automóveis e informaram que havia 
11, 12, 13 e 14 carros estacionados, respectivamente. A 
informação correta foi dada por quem? 

 
A) pelo guarda municipal 
B) por José Márcio 
C) por Laerte Soares 
D) por Charline Santos 
E) por Bruna 
 
 
 
 
A Prefeitura comprou, para alunos da Escola Ana Camilo, na 
Zona Rural, uma quantidade de camisas escolares, a R$ 42,25 
cada uma e repassou à Secretaria de Educação ao preço unitário 
de R$ 54,50. A despesa com frete, incluída, foi de R$ 350,00. 
As camisas repassadas promoveram um lucro de R$ 1.414,00 
para os cofres do município. Com base nessas informações, 
quantas camisas foram compradas pela Prefeitura? 
 
A) 120 
B) 136 
C) 144 
D) 158 
E) 159 
 
 
 
 
Um guarda municipal gasta por mês,  do salário que ganha, 
25% com aluguéis, 30% com alimentação, 5% com materiais de 
limpeza, 15% com transporte, e ainda lhe sobram R$ 145,00 
para investimentos e lazer. Então, o seu salário é de: 

 
A) R$ 480,00 
B) R$ 580,00 
C) R$ 680,00 
D) R$ 780,00 
E) R$ 880,00 
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Num processo administrativo instaurado na guarda municipal 
de Gravatá, os técnicos RICARDO e ANDREZA digitaram as 
laudas, que o compõe, na razão direta de suas idades e na razão 
inversa de seus tempos de contribuição, conforme mostra o 
quadro abaixo:  
 

 
Se Ricardo digitou 54 laudas, então o número total de laudas, 
que compõem o processo, é: 

 

A) 94 
B) 95 
C) 96 
D) 97 
E) 98 

 

 
 
 

A Prefeitura de Gravatá planeja aumentar, em 2009, os salários 
dos guardas municipais, definindo reajustes 
quadrimestralmente. No primeiro quadrimestre, o aumento será 
de 8%; no segundo, o reajuste será de 5% e no terceiro, a 
reposição será de 10%. Então, o aumento anual sobre os 
salários dessa categoria de servidores, será de: 
 

A) 23% 
B) 24% 
C) 24,5% 
D) 24,74% 
E) 25% 
 

 
 
 

A escola Ana Camilo situada no Sítio Olho D’água dos Mocós, 
na Zona Rural de Gravatá, promoveu uma competição olímpica 
de Língua Portuguesa e Matemática no âmbito da 4ª série. 
Dentre as questões de Matemática, uma repercutiu por toda a 
escola: tratava-se de determinar o menor número natural que:  
 

- dividido por 2 tivesse resto 1; 
- dividido por 3 tivesse resto 2; 
- dividido por 4 tivesse resto 3; 
- dividido por 5 tivesse resto 4;  
- dividido por 6 tivesse resto 5 e  
- dividido por 7 tivesse resto 0.  
 

O aluno Marcelo, que participou da competição, comentou o 
problema e concluiu: o número procurado é: 
 

A) 111 
B) 113 
C) 115 
D) 117 
E) 119 

 
 
 
 
O guarda municipal Rogério, foi ao comércio de Gravatá com 
uma certa quantia de dinheiro e gastou, com eletro-eletrônicos, 
2
3

 do que tinha. Ainda gastou, com calças, camisas e sapatos, 

1
4

 do resto, sobrando-lhe para a poupança, a importância de R$ 

300,00. Então, com quanto Rogério foi ao comércio? 
 
A) R$ 1.200,00 
B) R$ 1.300,00 
C) R$ 1.100,00 
D) R$ 1.000,00 
E) R$ 900,00    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A figura acima representa a casa da guarda municipal de 
Gravatá, onde se visualiza: a cobertura ABC, definindo um 
triângulo isósceles cuja base AB mede 6 metros e o perímetro, 
16.  
 
Então, a altura h, da sua cobertura mede: 
 
A) 2,5 metros 
B) 3 metros 
C) 3,5 metros 
D) 4 metros 
E) 4,5 metros 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 DADOS 
NOMES              

IDADE EM 
ANOS 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
EM ANOS 

RICARDO 36 16 

ANDREZA 44 24 

A B

C
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CONHECIMENTOS DE HISTÓRIA 

 
 
 
 
 
Sobre a implantação da República no Brasil, é correto afirmar 
que:  
 
A) representou a ascensão das classes populares ao poder.  
B) representou a saída dos militares do governo. 
C) o desejo de poder dos militares foi a principal causa para 

implantação da república. 
D) o processo de implantação da república teve caráter 

popular e abolicionista. 
E) a implantação da república no Brasil foi resultado da crise 

imperial e do abolicionismo. 
 
 
 
 
Considerando-se, a organização das forças políticas durante a 
República, é correto afirmar que: 
 
A) o exército continuou sendo a única força política do Brasil. 
B) os proprietários de terras passaram a ocupar cargos no 

governo, diferente do período imperial. 
C) membros republicanos das classes populares,  passaram a 

ser força política. 
D) o exército sacramentou a crise do império, implantando a 

República. 
E) os proprietários de terras e industriais, perderam 

importância,  no cenário político. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Logo após a proclamação da República, o Ministério da 
Fazenda ficou a cargo de Rui Barbosa. A respeito da política do 
Encilhamento, nome pelo qual ficou conhecida a política 
econômica implantada por esse ministro, podemos afirmar que:  
 
A) implantou uma reforma econômica, visando ampliar o 

volume de moeda no país para financiar a agricultura e a 
indústria. 

B) houve uma redução no volume de moedas em circulação 
no país, gerando uma alta inflação.  

C) implantou uma reforma econômica de valorização do café 
como produto de exportação. 

D) houve uma brusca redução das atividades da Bolsa de 
Valores, devido à diminuição de investimentos na 
agricultura. 

E) houve uma redução da inflação  nos dois primeiros anos da 
república, devido a alta produção agrícola. 

 
 
 
 
É correto afirmar que a principal causa da Primeira Guerra 
Mundial foi: 
 
A) o assassinato do arquiduque sérvio Francisco Ferdinando.  
B) o expansionismo na Áustria e a invasão da Polônia pela 

Alemanha. 
C) a rivalidade entre comunistas e fascistas contribuiu para o 

conflito. 
D) a busca por colônias na África.  
E) a disputa por colônias entre as diversas nações européias. 
 
 
 
 

 
A respeito das ideologias características do período entre 
guerras podemos afirmar que:  
 
A) assim como o nazismo, o comunismo caracterizou-se pelo 

racismo. 
B) o fascismo caracterizou-se pelo autoritarismo e ideais 

expansionistas. 
C) o nazismo caracterizou-se pelo expansionismo e defesa das 

liberdades individuais. 
D) o comunismo defendia a destruição da família e do 

patrimônio público. 
E) o fascismo, assim como o nazismo caracterizou-se pelo 

racismo. 
 

 
 

 
“(...) Em síntese, nem a República foi mera quartelada, nem 
se tratou ’apenas’ – como se estas não importassem – de uma 
mudança em nível das instituições, que de monárquicas 
passaram a republicanas, mas houve, de fato, uma mudança 
nas bases e nas forças sociais que articulavam o sistema de 
dominação no Brasil.”  
 

CARDOSO, Fernando Henrique. “Dos governos militares a Prudente – 
Campos Sales”. In: FAUSTO, Boris (org.). História Geral da Civilização 

Brasileira. 2 ed.São Paulo: Difel, 1977. tIII, v. 1. p.16.  
 

”O nazismo não era uma ideologia irracional; o nazismo 
trabalhava, mais que outras ideologias, o componente 
irracional das pessoas.”  
 

(CYTRYNOWICZ, Roney. Loucura coletiva ou desvio da História: as 
dificuldades para interpretar o nazismo. In: COGGIOLA, O. (org). São 

Paulo, 1995, p. 211)
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“Quem trabalha é que tem razão 
Eu digo isso e não tenho medo de errar 
O bonde São Januário 
Leva mais um operário 
Sou eu que vou trabalhar” 

 

Desde o início de seu governo, Getúlio Vargas procurou fixar 
uma imagem paternalista junto aos operários, uma espécie de 
pai dos pobres. 
A respeito das políticas trabalhistas de Vargas é correto afirmar 
que: 
 

A) foi mantida a lei vigente com a jornada de trabalho de 
quarenta horas semanais. 

B) através da Constituição de 1934, houve a regulamentação 
dos direitos trabalhistas. 

C) foi valorizada a organização operária e suas lutas, através 
dos sindicatos. 

D) introduziu-se a Consolidação das Leis Trabalhistas, 
idealizada por João Goulart. 

E) foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
a Carlos Lacerda. 

 

 
 
 

“Olha a pátria que desperta,  
Mocidade varonil, 
Marcha, Marcha e brada alerta, 
Anauê pelo Brasil.” 

 
(estrofe do hino da AIB, apud. Trindade, H. integralismo p. 198) 

 

Assinale a alternativa que apresenta características do 
integralismo no Brasil: 
 

A) o nacionalismo e o anarquismo. 
B) o patriotismo e o comunismo. 
C) o autoritarismo e o nacionalismo. 
D) o imperialismo e o anarquismo. 
E) o militarismo e o franquismo. 
 
 
 
Ainda uma recordação, uma recordação pessoal: você sabe que, 
em 1937, menos de um ano depois do início da Guerra Civil na 
Espanha, a Legião Condor, a legião de alemães nazistas posta à 
disposição do general Franco, bombardeou a pequena cidade 
basca de Guernica, destruindo-a completamente. 
 

PIERRE VILAR 
 

O texto anterior refere-se a:  
 

A) a primeira guerra mundial e a política de Anschlus. 
B) ao chamado holocausto judeu ocorrido em Guernica. 
C) ao terror do autor ao ver o povo francês dominado pelos 

nazistas. 
D) a ideologia fascista presente em Guernica, Espanha, 

durante a II Guerra Mundial. 
E) ao chamado holocausto do povo palestino ocorrido em 

Guernica na Espanha. 

CONHECIMENTOS DE GEOGRAFIA 
 
 
 
 

Mortalidade Infantil no Brasil 
(em número de mortes até cinco anos para cada mil 

nascimentos.) 

Fonte: IBGE 
 
De acordo com o gráfico, apresentado acima, é correto afirmar 
que: 
 
A) no período compreendido entre 1996 a 2000 houve um 

considerável aumento de mortalidade infantil no Brasil, 
provocado pelo surto de epidemias. 

B) a mortalidade infantil diminuiu nas últimas décadas em 
decorrência da alta taxa de fecundidade da mulher. 

C) a taxa de mortalidade infantil é um dos indicadores que 
mostra a melhora nas condições de saúde da população 
pobre. 

D) o aumento da mortalidade infantil no Brasil, nos últimos 
anos, é decorrente das precárias condições de vida da 
população pobre. 

E) no Brasil, no período compreendido entre 1990 e 1992, 
diminuiu o número de mortes até cinco anos para cada mil  
crianças nascidas. 
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 “Plantando cana-de-açúcar para produzir álcool 
em 1% de seus solos aráveis, o Brasil consegue 
produzir mais da metade de todo o combustível que 
necessita para abastecer os seus automóveis. Além 
disso, os canaviais vêm avançando principalmente 
sobre áreas degradadas de pastagem e não 
concorrem com a produção de alimentos.” 

Revista Veja, nº 17, abril de 2008. 
 
Sobre o assunto do texto apresentado acima, é correto afirmar 
que: 
 
A) o álcool, usado como combustível para automóveis, tem a 

vantagem de ser uma fonte renovável e menos poluidora 
que a gasolina. 

B) o Brasil também produz etanol através da plantação de 800 
milhões de hectares de milho. 

C) do total da área de plantação de cana-de-açúcar no Brasil, 
80% é destinada à produção do etanol. 

D) o etanol é um dos  biocombustíveis  responsáveis pelo 
agravamento do aquecimento global. 

E) os biocombustíveis são fontes alternativas de energia de 
origem fóssil, portanto, são renováveis. 

 
 
 
 
De acordo com a legislação brasileira, a injúria por 
discriminação ou preconceito de cor, etnia, religião e 
nacionalidade, além de ser considerada crime inafiançável, tem 
como punição a reclusão: 
  
A) de um a três anos e multa. 
B) de seis meses e multa.  
C) de dez anos sem multa. 
D) de cinco anos sem multa. 
E) de seis meses a um ano sem multa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“Podemos agora falar de uma agricultura 
científica globalizada. Quando a produção 
agrícola tem uma referência planetária, ela 
recebe influência daquelas mesmas leis que 
regem os outros aspectos da produção 
econômica. Assim, a competitividade, 
característica das atividades de caráter 
planetário, leva a um aprofundamento da 
tendência à instalação de uma agricultura 
científica.” 
 

Milton Santos 
 
Com base no texto, apresentado acima, a instalação de uma 
agricultura globalizada: 
 
A) conduz a uma demanda pequena de comércio. 
B) exige ciência, técnica e informação. 
C) utiliza o dinheiro como uma informação dispensável. 
D) leva à diminuição da produção nas superfícies plantadas. 
E) dispensa a escolha dos produtos segundo uma base 

mercantil. 
 
 
 
 
 
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS RURAIS NO BRASIL 
POR CONDIÇÃO DO PROPRIETÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: IBGE 1995-1996 
  
 Os parceiros, apresentados no gráfico acima, se caracterizam 
por: 
 
A) receber do proprietário um pedaço de terra para cultivar e 

entregar a ele parte do produto cultivado. 
B) produzir, em geral, para o consumo industrial. 
C) dispor de recursos financeiros necessários ao cultivo. 
D) dedicar-se à agricultura comercial. 
E) pagar ao proprietário a renda em dinheiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

proprietários 78% 
parceiros 5% 
ocupantes 12% 

arrendatários 5% 

QUESTÃO 26 
QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 27 
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De acordo com a Constituição Federal do Brasil, todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para 
assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
 
1. preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético do país. 
2. fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisas e manipulação 

de material genético. 
3. promover a Educação ambiental em todos os níveis de 

ensino. 
4. proteger a fauna e a flora. 
5. exigir, mas não na forma da lei, estudo prévio de impacto 

ambiental. 
 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 2, 3 e 5. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 2, 3, 4 e 5. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
O Nordeste brasileiro apresenta, em seu território, diversos 
compartimentos de relevo. O município de Gravatá, por 
exemplo, situa-se  num importante compartimento regional de 
relevo, que é mencionado a seguir. Assinale-o. 
 
A) “Serra” das Russas 
B) Planalto da Borborema 
C) Pediplano Paraibano 
D) Serra Negra 
E) Vale do Ipanema. 
 
 
 
 
De acordo com o artigo 227, da Constituição Federal Brasileira, 
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente o direito: 
 
1. à vida 
2. à saúde 
3. à alimentação 
4. à educação 
5. ao respeito 
 
Estão corretas: 
 
A) 1 e 5, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

 
 
 

Quando o paciente sofre fratura, os primeiros socorros 
incluem: 

 

A) Manuseio delicado do corpo e o mínimo possível; 
B) O exame é conduzido para o osso ou próximo dele, região 

na qual o paciente não refira dor; 
C) O paciente é avaliado apenas pela presença de 

hipersensibilidade; 
D) O paciente é apenas avaliado pela lesão local; 
E) A tala é aplicada depois que o paciente é removido do 

local. 
 

 
 

Afogamento é considerado a asfixia gerada por aspiração de 
líquido de qualquer natureza que venha a inundar o aparelho 
respiratório. Haverá suspensão da troca ideal de oxigênio e gás 
carbônico pelo organismo. Indique os principais sinais e 
sintomas que indicam a ocorrência de afogamento: 

A) Baixa temperatura corporal, apatia, desorientação; 
B) Mal estar, cansaço, dor no tórax; 
C) Vômito, distensão abdominal, febre; 
D) Dores de cabeça, parada respiratória, parada 

cardiorrespiratória; 
E) Náuseas, tremores, diarréia. 
 

 
 
 

Os principais sinais e sintomas de choque são: 
 

A) Hipertensão, febre, volume urinário aumentado; 
B) Pele aquecida e seca, prurido, hipotermia. 
C) Hipotensão, freqüência cardíaca diminuída, cefaléia; 
D) Hemorragia severa, pupilas dilatadas, hipertensão; 
E) Pele úmida e fria, freqüência cardíaca aumentada e baixo 

volume urinário. 
 

 
 
 
Em relação aos direitos do indivíduo durante o atendimento em 
acidentes, assinale a alternativa incorreta : 
 

A) O consentimento implícito pode ser adotado também no 
caso de acidentes envolvendo menores desacompanhados 
dos pais ou responsáveis legais; 

B) O prestador de socorro deve ter em mente que a vítima 
possui o direito de recusa do atendimento; 

C) No caso de crianças, a recusa do atendimento em casos de 
acidentes não pode ser feita por familiares. A equipe pode 
atuar independente da autorização dos parentes; 

D) Caso a vítima esteja impedida de falar em decorrência do 
acidente, mas demonstre através de sinais que não aceita o 
atendimento do prestador de socorro, deve-se não tocar na 
vítima, visto que isto poderá ser considerado violação dos 
seus direitos; 

E) Converse com testemunhas que evidenciaram de que o 
atendimento foi recusado por parte da vítima para registro 
e fundamentação legal, caso necessário. 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36
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A asfixia pode ser acompanhada de parada cardíaca. Nesses 
casos graves deve-se tentar reanimar os batimentos cardíacos 
por meio de um estímulo exterior, de natureza mecânica. A 
parada cardíaca é de fácil reconhecimento. Alguns sinais 
clínicos são: 
 
A) Inconsciência, desorientação, palidez; 
B) Ausência de batimentos cardíacos, extremidades 

arroxeadas; 
C) Palidez intensa, desmaio, pulso presente; 
D) Dor no peito, asfixia, desmaio; 
E) Sudorese, arritmia cardíaca, inconsciência. 
 
 
 
 
 
Na manutenção da caixa de primeiros socorros, deve ser revisto 
a presença de materiais essenciais. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente itens que devem fazer parte desta caixa: 
 
A) Luva de procedimentos, gaze esterilizada, soro fisiológico; 
B) Éter, gaze esterilizada, tesoura; 
C) Atadura de gaze, xilocaína spray, sonda uretral; 
D) Atadura de crepe, papel e caneta, eletrocardiógrafo; 
E) Líquido anti-séptico, colar cervical, fios de sutura 

agulhado.  
 
 
 
 
A comunicação com o acidentado deve inspirar confiança e 
evitar pânico. Diante do quadro das fases do socorro, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) O prestador de primeiros socorros deve avaliar o pulso, 

através da verificação da freqüência, ritmo e intensidade, 
além da avaliação da respiração, com a avaliação da 
freqüência, ritmo e profundidade; 

B) No atendimento devem ocorrer os exames primário, 
intermediário, secundário e terciário; 

C) Na solicitação de auxílio sempre que possível peça auxílio 
à outra pessoa para que seja chamando o socorro 
especializado, comunicando a provável causa do acidente, 
o número de vítimas, a gravidade das mesmas e demais 
informações necessárias;  

D) Durante o atendimento deve-se manter o autocontrole e 
não mentir para a vítima. Procure expressar segurança e 
confiança para com o acidentado;  

E) Uma atitude secundária ao atendimento inicial a ser 
tomada no local do acidente é avaliar os riscos que possam 
colocar em perigo a pessoa prestadora dos primeiros 
socorros. 

 
 
 

 
 
 
A remoção de um acidentado exige o máximo de cuidado a fim 
de evitar complicações. Indique uma das providências 
adequadas que deve ser tomada antes da remoção da vítima: 
 
A) Mantenha a vítima deitada, em posição confortável, até 

certificar-se de que a lesão não tem gravidade;  
B) Diante de pontos suspeitos de fratura a remoção deve ser 

imediata; 
C) Na presença de hemorragia leve, a movimentação da 

vítima podem levar rapidamente ao estado de choque; 
D) A movimentação do acidentado se faz necessário para o 

exame em casos de hemorragias; 
E) Movimentos bruscos com o acidentado, só deve ocorrer em 

casos de risco de vida. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40




