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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Nesse texto, o autor principalmente: 

A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”. 
B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários  “à boca pequena”. 
C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis. 
D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido. 
E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru. 

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em: 

A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe 
dar uma carona. 

B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu. 
C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.   
D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de 

prostitutas. 
E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma 

bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar. 
 
 
 
 
 
 
 

Galega da Cadisa 
 

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a 
todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco 
movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade. 

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru 
Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças 
passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite. 

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, 
surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as 
portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um 
homem, ela pedia carona. 

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre 
conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no 
caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, 
entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato. 

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia 
seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro 
morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos. 

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram 
comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas 
rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou noticiar os causos no programa policial de uma emissora de rádio 
de grande audiência, a estória pipocou na cidade. 

Foram dois anos de muitos causos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, 
quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. 
Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio 
para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis. 

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, 
ninguém nunca teve resposta. 

                      (www.pe-az.com) 

http://www.pe-az.com/
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03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das 
afirmações a seguir. 

1) Quando o autor diz que “até crianças passavam 
por ali sem nenhum problema”, ele acentua a 
ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade 
daqueles que, em princípio, menos teriam chance 
de se defender. 

2) Pelas informações dadas no texto, é possível 
inferir que a Cadisa funcionou no mesmo 
endereço até o fim dos anos setenta. 

3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher 
surgir de repente do interior do prédio da Cadisa 
e a informação de que todas as portas do prédio 
continuavam fechadas. Isso justifica o emprego 
do advérbio “supostamente”. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

  

04. Não existe relação de concordância entre os verbos 
em destaque e as expressões sublinhadas apenas na 
letra: 

A) “No final da década de 1960, SURGIU em 
Caruaru uma bela e loura mulher...” 

B)  “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o 
prédio de uma revendedora de automóveis 
denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em 
frente ao qual tudo acontecia.” 

C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria 
deles motoristas de táxis) ACABAVAM não 
resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em 
casa.” 

D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas 
aparições e a intrigante constatação.” 

E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas 
enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de 
automóveis.” 

 
 

 
 

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar 
corretamente a vírgula em “No final da década de 
1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” 
não foi levado em conta no seguinte segmento de 
texto: 

A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio 
de uma revendedora de automóveis denominada 
Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...” 

B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum 
problema...” 

C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...” 
D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não 

tiveram grande repercussão...” 
E) “Foram dois anos de muitos causos envolvendo a 

Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.” 
 

 
Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11: 
 
TEXTO 2  

 

 

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. 
Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil 
habitantes. Desempenhava um papel importante na região 
agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica. Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia 
investimentos suficientes do governo para alavancar o 
desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento 
socioambiental. 

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a 
Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam 
difícieis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive 
acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. 
Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele 
povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja 
nos hábitos. 

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, 
chegando até meados da 2ª metade do século XX. 
Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os 
primeiros coroneis expulsaram os índios cariris, não sem 
antes haver muito derramamento de sangue. 

 
(http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de 

antigamente...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru
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06. O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de 
articular de diferentes formas as ideias veiculadas em 
um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. 
A única letra em que não se exemplifica corretamente 
essa afirmação é: 

A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro 
ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não 
chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava 
um papel importante na região agreste do Estado 
de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica.”  
 Caruaru, há menos de cem anos, devido à 

sua posição geográfica, desempenhava 

um papel importante na região agreste do 

Estado de Pernambuco, mesmo sendo 

uma cidade pequena, que tinha outro ritmo 

e ainda não chegara aos cem mil 

habitantes. 

B) “Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não 
recebia investimentos suficientes do governo 
para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental.” 
 Não recebia investimentos suficientes do 

governo para alavancar os 

desenvolvimentos econômico e 

socioambienteal, embora movimentasse a 

economia local em suas feiras e no 

beneficiamento de algodão. 

C) “Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais.” 

 Nas poucas obras a que tive acesso, 

apesar da dificuldade em localizá-las, 

percebe-se uma riqueza nas observações 

dos costumes locais. 

D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a 
imagem daquele povo está ali fielmente 
representada, seja no linguajar, seja nos hábitos. 
 Seja no linguajar, seja nos hábitos, a 

imagem daquele povo está ali fielmente 

representada, ainda que muitas sejam 

obras de ficção. 

E) Percebe-se como o coronelismo era forte na 
cidade, chegando até meados da 2ª metade do 
século XX. 
 Mesmo que o coronelismo tenha sido forte 

na cidade, percebe-se que ele chegou até 

meados da 2ª metade do século XX. 

 

07. governo para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um 
equívoco no emprego da expressão sublinhada, que 
está sendo empregada no lugar do advérbio 
“tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em: 

A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo 
que não conseguia alavancar seu 
desenvolvimento econômico. 

B) A cidade era tão pouco movimentada quanto 
qualquer outra do seu porte. 

C) O coronelismo local não se empenhava pelo 
desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo 
estadual. 

D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à 
imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu 
com José Condé e Nelson Barbalho. 

E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento 
econômico por conta da falta de apoio do 
governo estadual. 

08. Analise as observações feitas em relação ao período: 
“Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais”. 

1) A conjunção “que” depois da forma verbal 
“percebe-se”, cria a expectativa de um 
complemento em forma de oração, o que não 
acontece. 

2) O autor infringe uma regra da gramática 
normativa quando não coloca uma preposição 
antes do pronome relativo “que” para atender à 
regência da palavra acesso. 

3) A informação adverbial deveria ficar entre 
vírgulas por estar deslocada na oração. 

4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural. 

 
As observações pertinentes são:  

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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09. Fazendo as correções necessárias ao período citado 
na questão 08, encontramos: 

A) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

B) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas a que tive 
acesso, uma riqueza nas observações dos 
costumes locais. 

D) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma 
riqueza nas observasões dos costumes locais. 

E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se, nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais. 

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra 
“coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que 
decide a acentuação de: 

A) idéias 
B) heróico 
C) herói 
D) têxteis 
E) difícil 

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que 
ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, 
mas é obrigatória em: 

A) devido à seu posicionamento 
B) devido às suas posições políticas  
C) devido à questões variadas 
D) devido à minha luta 
E) devido à ela 

 

 
 
 
 

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14: 

 
TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas 
registra formas de uma variante popular oral. Fazendo 
a correspondência entre essas formas e suas 
variantes dicionarizadas, encontramos apenas um 
erro: 

A) Sá – sinhá  
B) Cumpade – compadre 
C) Causo – causa 
D) Forgansa – folgansa 
E) Vêi – veio  

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o 
mesmo que ocorre em: 

A) cumpade 
B) sordado 
C) vêi 
D) doi 
E) quato 

 

 
 
 

Forró em Caruaru 
 

No forró de Sá Joaninha em Caruaru 
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de 
Tacaratu 
Matemo doi sordado, quato cabo e um 
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  

                           (Zé Dantas) 
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14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações: 

1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar fartava e arta. 
2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar dancemo. 
3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 3, apenas. 

 
 
TEXTO 4  
 

 

 
 

(amarildo.com.br) 

15. Na charge do Texto 4, 

1) imagem e texto se complementam na criação do sentido. 
2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto. 
3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.  

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2, apenas. 

 

“MORREM” CHICO ANYSIO 
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Conhecimentos Específicos 

16. Você é chamado para atender um homem de 26 anos, 
vítima de acidente de moto que se encontra caído em 
uma via pública de pouco movimento.  O paciente se 
encontra no pavimento da rodovia, gemente, com 
fratura exposta na perna direita.  Está sem capacete.  
Qual é a primeira medida a ser tomada? 

A) Imobilizar o membro fraturado de modo a evitar 
lesões adicionais. 

B) Puncionar acesso venoso e administrar 
analgésico opiáceno. 

C) Instalar colar cervical, pois a ausência de 
capacete aumenta os riscos de haver lesão em 
coluna cervical. 

D) Isolar e sinalizar a área onde ocorreu o acidente 
de modo a torná-la segura para prestar o 
atendimento. 

E) Fornecer oxigênio suplementar com máscara de 
Venturi. 

17. Um homem de 70 anos, obeso, apresenta síncope 
enquanto está andando no corredor de um centro de 
compras.  Você presencia o ocorrido e ao avaliá-lo 
percebe que o mesmo não desperta ao chamado e 
não parece estar respirando.  Nesta situação, o que 
deve ser feito? 

A) Solicitar um Desfibrilador Externo Automático 
(DEA) e iniciar compressões torácicas. 

B) Solicitar material para intubação orotraqueal e 
iniciar respiração boca-a-boca. 

C) Procurar o telefone mais próximo para solicitar a 
vinda do SAMU. 

D) Imobilizar a coluna cervical e transferir o paciente 
para o centro médico do estabelecimento. 

E) Solicitar material para administrar 
benzodiazepínico, pois o paciente pode estar em 
estado de mal não convulsivo. 

18. Mulher de 20 anos, no curso na 30ª semana de 
gestação uterina tópica, chega à emergência com 
queixa de cefaleia e visão borrada. Apresenta edema 
em membros inferiores (3+/4+) e pressão arterial de 
180 x 110mmHg. Fez apenas a primeira consulta do 
pré-natal. Qual a conduta correta para esse caso? 

A) Solicitar avaliação do obstetra e iniciar profilaxia 
de convulsões com sulfato de magnésio. 

B) Solicitar avaliação do obstetra e solicitar exames 
(Sumário de Urina) para confirmar a existência de 
Síndrome HELLP. 

C) Administrar nifedipina sublingual para controle 
pressórico e, normalizada a pressão encaminhar 
a paciente para o pré-natal. 

D) Administrar nitrato venoso para controle da 
pressão arterial e oxigênio suplementar sob 
máscara de Venturi. 

E) Administrar furosemida endovenosa e internar a 
paciente na UTI. 

 

19. Correlacione as Toxinas com seus Antídotos, 
numerando a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

1) Acetaminofen (     ) Etanol. 
 

2) Metanol (     ) 
 

Atropina. 

3) Cumarínicos (     ) 
 

Glicose a 50%. 

4) Organofosforados (     ) 
 

N-Acetilcisteína. 

5) Hipoglicemiante Oral (     ) 
 

Vitamina K. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) 5, 1, 3, 2, 4. 
B) 4, 5, 1, 3, 2. 
C) 2, 4, 5, 1, 3. 
D) 3, 2, 4, 5, 1. 
E) 1, 3, 2, 4, 5. 

20. Paciente de 25 anos é trazido ao hospital com 
rebaixamento do nível de consciência.  A 
acompanhante informa que o paciente, professor de 
educação física, nega uso de drogas ou pancadas na 
cabeça.  É diabético desde os dez anos e vinha se 
queixando de disúria nos últimos dois dias.  No dia 
anterior foi a um aniversário de colegas do trabalho. 
Seu hálito tem odor levemente desagradável como o 
de frutas estragadas. Com estas informações, qual sua 
primeira hipótese diagnóstica e que exame(s) 
solicitaria para confirmá-la? 

A) Abuso de álcool – Dosagem de alcoolemia. 
B) Acidente Vascular Encefálico – Ressonância 

nuclear magnética. 
C) Cetoacidose diabética – Hemoglucoteste e 

Sumário de urina. 
D) Uso de Lança-perfume – Dosagem de cloreto de 

etila no sangue. 
E) Infecção urinária – Hemograma com plaquetas; 

21. Mulher de 30 anos, no curso da 31ª semana de 
gestação uterina tópica é trazida à Emergência após 
sofrer acidente automobilístico.  Estava no banco do 
passageiro e usava cinto de segurança de três pontos.  
A paciente refere dor abdominal difusa e durante o 
exame físico observa-se discreto sangramento vaginal. 
Os batimentos cardiofetais estão normais e o útero 
parece estar mais rígido que normal. Qual deve ser 
sua principal hipótese diagnóstica? 

A) Laceração traumática do colo do útero. 
B) Descolamento prematuro da placenta. 
C) Trabalho de parto prematuro. 
D) Ruptura uterina. 
E) Laceração intestinal. 
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22. Sobre os traumatismos durante a gestação, é incorreto 
afirmar que: 

A) entubação precoce é recomendada sempre que 
houver falha em manter uma pO2 arterial acima 
de 70mmHg com métodos não invasivos. 

B) a avaliação inicial deve focar em estabilizar a 
função cardiorrespiratória da mãe (via aérea, 
respiração e circulação) em seguida a viabilidade 
fetal deve ser avaliada pelo exame físico e pelo 
ultrassom. 

C) o ultrassom é o método de imagem preferido 
devido à segurança do seu uso em todas as 
fases da gestação. 

D) o parto cesariano de urgência deve ser 
considerado nos casos de parada 
cardiorrespiratória materna em que não ocorre 
retorno à circulação espontânea após quatro 
minutos de reanimação. 

E) traumatismos penetrantes na metade inferior do 
abdome podem levar a lesão intestinal materna 
com maior frequência no final da gestação. 

23. Mulher de 18 anos é trazida à Emergência com 
rebaixamento do nível de consciência há 30 minutos.  
Familiares relatam que a mesma brigou com o 
namorado e acreditam que tenha tentado suicídio 
ingerindo substância não identificada.  Ao exame físico 
a paciente encontra-se com Escala de Coma de 
Glasgow: 5 pontos.  Não há sinais de queimadura na 
mucosa oral.  Neste contexto, são medidas úteis todas 
as abaixo, EXCETO: 

A) solicitar a familiares que procurem no quarto da 
paciente por cartelas ou frascos de 
medicamentos. 

B) proceder à entubação orotraqueal. 
C) passar sonda nasogástrica e proceder à lavagem 

gástrica com soro fisiológico. 
D) realizar hemoglutoteste. 
E) iniciar curarização. 

24. Homem de 20 anos, sofreu ferimento contuso na face 
durante uma briga (foi golpeado com uma barra de 
ferro).  Apresentava equimose extensa do lado 
esquerdo do rosto. O olho esquerdo parecia afundado 
na órbita e apresentava extenso sangramento 
conjuntival.  O paciente mantinha acuidade visual 
neste olho, mas não conseguia olhar para cima. 
Também se observou redução da sensibilidade na 
região zigomática esquerda, pálpebra inferior e lado 
esquerdo do nariz.  O quadro descrito sugere fratura: 

A) da glabela. 
B) do assoalho da órbita esquerda. 
C) do maxilar esquerdo. 
D) da mastoide esquerda. 
E) da mandíbula esquerda. 

 
 
 
 

25. Mulher de 45 anos é vítima de bala perdida na zona 
rural.  Ao chegar ao local para atendê-la você observa 
um ferimento transfixante (orifício de entrada e orifício 
de saída) no hemitórax direito. A paciente se 
apresenta muito ansiosa e taquidispneica (3+/4+). Ao 
exame: Hipocorada (+/4+); torporosa; taquicárdica 
(FC: 140bpm); hipotensa (60 x 30mmHg); murmúrio 
vesicular diminuído em hemitórax direito com 
timpanismo à percussão deste mesmo lado.  Qual a 
medida mais importante neste momento? 

A) Transfundir dois concentrados de hemácias. 
B) Proceder sedação e intubação orotraqueal. 
C) Transferência imediata para unidade hospitalar. 
D) Proceder à descompressão torácica direita com 

jelco Nº14. 
E) Iniciar infusão agressiva de cristaloide. 

26. Paciente com vítima de queimadura com álcool 
apresenta lesões extensas em toda a face anterior do 
tórax e abdome e também em todo o membro superior 
direito (queimadura circunferencial). A superfície 
corpórea afetada é importante, entre outras coisas, 
para estimar a necessidade de infusão de fluidos. No 
caso descrito a superfície queimada é de: 

A) 18% 
B) 27% 
C) 36% 
D) 45% 
E) 50% 

27. No caso anterior, devemos estar alerta para a 
necessidade de que procedimento nas primeiras 48h 
de atendimento? 

A) Entubação orotraqueal. 
B) Enxerto cutâneo nas áreas afetadas. 
C) Escarotomia em membro superior direito. 
D) Utilização de curativos com permanganato de 

potássio. 
E) Utilização de compressas mornas para aumentar 

a circulação das áreas afetadas. 

28. São causas de parada cardiorrespiratória em AESP 
todas as abaixo, EXCETO: 

A) tromboembolismo pulmonar. 
B) infarto agudo do miocárdio. 
C) pneumotórax hipertensivo. 
D) acidose metabólica. 
E) hipertermia. 
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29. De acordo com as novas normas da American Heart 
Association (AHA) em 2010, as compressões torácicas 
adequadas devem: 

A) deprimir a parede torácica em, pelo menos, 5cm 
e serem realizadas numa frequência de, pelo 
menos, 100 vezes por minuto. 

B) deprimir a parede torácica em, pelo menos, 3cm 
e serem realizadas numa frequência de, pelo 
menos, 80 vezes por minuto. 

C) deprimir a parede torácica em, pelo menos, 5cm 
e serem realizadas numa frequência de, pelo 
menos, 80 vezes por minuto. 

D) deprimir a parede torácica em, pelo menos, 3cm 
e serem realizadas numa frequência de, pelo 
menos, 100 vezes por minuto. 

E) ser interrompidas sempre que se suspeitar que 
houve retorno à circulação espontânea. 

30. De acordo com as novas normas da American Heart 
Association (AHA) em 2010, o uso de atropina durante 
a reanimação cardiorrespiratória na PCR: 

A) está proscrito. 
B) está recomendado apenas nos casos de FV/TV. 
C) não é mais recomendado. 
D) deve ser feito sempre na dose de 0,5mg/dose. 
E) não deve ultrapassar 1,5mg. 

31. Adolescente do sexo masculino, 15 anos, é trazido à 
emergência após levar choque elétrico ao tentar retirar 
uma pipa que ficara presa a um poste. O paciente está 
consciente e apresenta equimoses no lado esquerdo 
do corpo (caiu do poste sobre este lado). A mão direita 
e o pé direito apresentam áreas de queimadura de 3º 
grau. Neste caso, é incorreto afirmar que: 

A) as áreas de queimadura de 3º grau representam 
os locais por onde a corrente entrou e saiu do 
corpo do paciente. 

B) possíveis lesões decorrentes da queda não 
devem ser desprezadas. 

C) o paciente deve ser bem hidratado usando a 
regra de Parkland como base para calcular o 
volume a ser infundido. 

D) o paciente pode vir a desenvolver insuficiência 
renal devido a rabdomiólise e a hipovolemia 
secundária a sequestro de líquido para o terceiro 
espaço. 

E) arritmias cardíacas ocorrem em 15% dos casos.  
A maioria é benigna e ocorre nas primeiras horas 
após a injúria. 

 
 
 
 
 
 

32. O SAMU foi acionado para atender uma paciente de 
70 anos que desenvolveu déficit de força no dimídio 
esquerdo há 15 minutos. É diabética e hipertensa bem 
controlada com medicações.  Foi trazida ao Hospital e 
após 150 minutos do início do quadro já realizou TAC 
de Crânio sem contraste que mostrou apenas redução 
encefálica compatível com a idade da paciente.  Os 
exames laboratoriais: Plaquetas: 110.000/mm

3
; INR: 

1,0; TTPA normal. Não há relato de convulsões, 
trauma ou cirurgia nos últimos 06 meses. Esta 
paciente é candidata a terapia fibrinolítica? 

1) Não. Porque apresenta plaquetas abaixo do nível 
normal. 

2) Não. Porque o tempo de início dos sintomas é 
superior a 120 minutos. 

3) Não. Porque a tomografia de crânio não 
evidenciou acidente vascular encefálico. 

4) Não. Porque é diabética e também hipertensa. 
 

Está(ão) incorreta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 2, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

33. O SAMU é acionado para atender uma gestante a 
termo que entrou em trabalho de parto.  Ao chegar à 
casa da paciente constata-se que a mesma se 
encontra em período expulsivo e em poucos minutos 
dá a luz a um menino que apresenta choro forte.  Que 
medidas devem ser tomadas para o caso? 

A) Colocar o bebê ao seio materno.  Esperar o 
delivramento da placenta após o que o cordão 
umbilical deve ser clampeado em dois locais 
entre os quais será cortado. Enxugar o neonato 
para prevenir hipotermia, envolvê-lo em panos 
secos e limpos. Conduzir mãe e filho ao hospital 
para atendimento. 

B) Clampear o cordão umbilical em dois locais com 
cerca de 5cm de espaço, cortar o cordão entre os 
clamps. Enxugar o neonato para prevenir 
hipotermia, envolvê-lo em panos secos e limpos. 
Colocar o bebê no seio materno. 

C) Clampear o cordão umbilical em dois locais com 
cerca de 5cm de espaço, cortar o cordão entre os 
clamps. Enxugar o neonato para prevenir 
hipotermia, envolvê-lo em panos secos e limpos. 
Fornecer oxigênio suplementar ao bebê com 
cateter nasal. 

D) Clampear o cordão umbilical em dois locais com 
cerca de 5 cm de espaço, cortar o cordão entre 
os clamps. Enxugar o neonato para prevenir 
hipotermia, envolvê-lo em panos secos e limpos. 
Colocá-lo ao seio materno e conduzir mãe e filho 
ao hospital para atendimento. 

E) Colocar o bebê ao seio materno.  Enxugar o 
neonato para prevenir hipotermia, envolvê-lo em 
panos secos e limpos. Conduzir mãe e filho ao 
hospital para que o cordão umbilical seja cortado. 
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34. No paciente vítima de afogamento, é incorreto afirmar 
que: 

A) diferentemente de outros casos de parada 
cardíaca, as novas diretrizes da American Heart 
Association (AHA) de 2010, orientam fazer 
ventilações de resgate antes de iniciar as 
compressões torácicas. 

B) todos os casos devem ter a coluna cervical 
imobilizada o quanto antes e até que lesão 
cervical possa ser excluída. 

C) arritmias observadas em vítimas de afogamento 
podem ser devidas a hipoxemia e, em locais frios, 
também a hipotermia. 

D) hipóxia e isquemia causam lesão neuronal  que 
podem levar a edema e hipertensão 
intracraniana. 

E) a aspiração de água (tanto doce quanto salgada) 
pode levar a perda do surfactante pulmonar e 
desenvolvimento de Síndrome da Angustia 
Respiratória Aguda (SARA). 

35. Um paciente politraumatizado com suspeita de lesão 
cervical é trazido à emergência com colar cervical e 
evolui com insuficiência respiratória.  São opções para 
assegurar a via aérea deste paciente: 

1) máscara laríngea. 
2) combitubo. 
3) intubação naso-traqueal às cegas. 

 

        Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2 e 3, apenas. 

36. Na intoxicação por carbamatos (chumbinho) observa-
se o quadro clínico de Síndrome Colinérgica. Fazem 
parte desta síndrome todas as alternativas abaixo, 
EXCETO: 

A) salivação excessiva. 
B) broncorreia. 
C) vômitos. 
D) taquicardia. 
E) lacrimejamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Sobre o traumatismo torácico contuso, é incorreto 
afirmar que: 

A) infarto agudo do miocárdio é uma complicação 
rara. 

B) fratura de esterno, dor precordial e vítimas de 
capotamento são algumas das situações que 
devem suscitar a hipótese de contusão 
miocárdica. 

C) pneumotórax é uma complicação rara neste tipo 
de trauma. 

D) pneumonia e SARA são possíveis complicações 
das contusões pulmonares. 

E) lesão diafragmática pode estar associada a dor 
epigástrica, dor referida no ombro, falta de ar e 
vômitos. 

38. Paciente do sexo masculino com 40 anos de idade é 
trazido à emergência entubado após sofrer acidente 
automobilístico com importante lesão contusa na 
cabeça.  Ao exame físico apresenta hipertensão (180 x 
100mmHg), bradicardia e anisocoria.  Neste contexto, 
o que não é prioridade? 

A) Hiperventilar o paciente. 
B) Administrar manitol 1g/Kg endovenoso. 
C) Elevar cabeceira do leito. 
D) Iniciar nitrato venoso 0,1 mg/Kg/min. 
E) Acionar o neurocirurgião. 

39. Nos ferimentos penetrantes de abdome, constituem 
indicação de laparotomia de urgência: 

1) instabilidade hemodinâmica. 
2) sinais inequívocos de irritação peritoneal. 
3) evisceração. 

 
        Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2 e 3, apenas. 

40. Durante uma parada cardíaca em que ainda não se 
obteve um acesso venoso, qual das drogas a seguir 
não pode ser administrada por via endotraqueal? 

A) Epinefrina. 
B) Vasopressina. 
C) Atropina. 
D) Lidocaína. 
E) Amiodarona. 

 
 




