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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início 

da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 20 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 20 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

No tempo da inocência, a honra e a liberdade do povo me pareciam ser o natural objetivo de todo 1 

político e de toda autoridade, o bem da família seria o desejo de todos os pais, retribuir o cuidado deles 2 

seria empenho de todos os filhos. O bem seria recompensado, o mal, punido. Simples assim. Mas somos 3 

apenas pobres humanos: não só os bons ocupam postos importantes e influenciam milhões de pessoas. 4 

Palavras como "ética" e "moralidade" (não moralismo), no privado e no público, se tornariam antiquadas. 5 

Muitos pais veriam abalada sua autoridade num mundo onde a meninada é exposta aos piores modelos, 6 

às vezes, sem uma orientação amorosa e firme em casa. 7 

Amadurecendo mais, vi, entre líderes bem intencionados - os que escutam sua gente e buscam 8 

atender às suas necessidades —, aqueles que visam ao interesse próprio, à fortuna e ao poder sempre 9 

maiores. 10 

Não acho que tudo tenha piorado. Mas, se nossa qualidade de vida melhorou em muitas coisas, é 11 

claro que saúde, estradas, moradia, saneamento, universidades e escolas estão cada vez mais deteriorados, 12 

e uma parcela vasta do nosso povo ainda vive na miséria. Ainda sofre e morre muita gente nas filas do 13 

SUS e nos corredores de hospitais sobrecarregados, com profissionais de saúde mal pagos e exaustos. 14 

Os que me leem mais uma vez dirão que sou pessimista e repetitiva: sou apenas uma observadora 15 

atenta, preocupada com este país onde políticos e líderes honrados correm o risco de se tornar estranhos 16 

no ninho. Pois é neles que eu aposto: nos decentes que não buscam a vantagem pessoal, mas o bem do 17 

povo. Todos precisam colaborar, com consciência e responsabilidade, conduzidos por uma imprensa 18 

independente, real veículo de informação em qualquer país. 19 

Essa imprensa sem algemas é essencial para o crescimento de uma nação, coluna principal de 20 

qualquer democracia, sinal de um povo maduro e autônomo. Sem saber exatamente o que acontece, não 21 

vamos poder agir. E a agente precisa cuidar do nosso próprio destino, com liberdade e honra - como 22 

merecemos. 23 

 

Revista Veja. 
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01) A voz enunciadora do discurso, nesse texto, 

 

(A) considera o panorama político brasileiro 

favorável ao desabrochar de mentes sadias, 

verdadeiramente capazes de conduzir o país 

a um futuro promissor. 

(B) mostra-se descrente na estabilidade 

econômica brasileira, já que tanta gente vive 

na miséria, sem sequer ter direito a um 

atendimento respeitoso nos hospitais 

públicos do país. 

(C) vê o povo brasileiro com suficiente senso 

crítico para separar o joio do trigo e coibir 

tudo que impeça que a sua pátria cresça cada 

vez mais como uma nação democraticamente 

forte e independente. 

(D) defende a liberdade de expressão da 

imprensa, por considerá-la indispensável ao 

esclarecimento de um povo e ao consequente 

crescimento participativo de qualquer nação. 

 

02) A apreensão da realidade pela articulista 

 

(A) passa por um processo de amadurecimento 

em relação à análise que faz do mundo à sua 

volta. 

(B) decorre de uma provocação aviltante, 

rebatida de modo suave e extremamente 

cortês. 

(C) ocorre de forma impassível, já que o papel 

por ela assumido é o de mera espectadora dos 

fatos. 

(D) advém da necessidade de uma resposta a um 

questionamento externo, o que é feito de 

forma crítica. 

 

03) É verdadeiro o que se afirma sobre o 

fragmento transcrito em 

 

(A) "Mas somos apenas pobres humanos" (L.3/4) 

prediz, através do conector que inicia a frase, 

uma oposição ao que foi afirmado antes. 

(B) "Palavras como "ética" e "moralidade" (não 

moralismo), no privado e no público, se 

tornariam antiquadas." (L.5) traz a forma 

verbal anunciando a incerteza de um fato 

passado mediante certa condição. 

(C) "O bem seria recompensado, o mal, punido." 

(L.3) pressupõe uma lógica moralizadora dos 

atos humanos. 

(D) "E a gente precisa cuidar do nosso próprio 

destino, com liberdade e honra - como 

merecemos." (L.22/23) retoma a ideia 

expressa no título para retratar algo que se 

busca e merece, mas ainda não se tem. 

 

04) Considerando-se o contexto, há 

correspondência entre o trecho citado e o que 

dele se afirma na alternativa 

 

(A) "Simples assim." (L.3) denota uma 

retificação 

(B) "Os que me leem mais uma vez dirão que sou 

pessimista e repetitiva" (L.15) estabelece 

uma relação dialógica com os leitores. 

(C) "no privado e no público" (L.5) estabelece o 

limite entre duas esferas sociais antagônicas. 

(D) "coluna principal de qualquer democracia" 

(L.20/21) faz referência à oposição partidária 

em regime, político. 

 

05) Uma possível reestruturação do fragmento 

“Mas, se nossa qualidade de vida melhorou 

em muitas coisas, é claro que saúde, 

estradas, moradia, saneamento, 

universidades e escolas estão cada vez mais 

deteriorados, e uma parcela vasta do nosso 

povo ainda vive na miséria." (L.11/13) 

admite, dentre outras possibilidades, 

 

(A) a substituição do elemento de coesão textual 

"Mas" por Logo, sem prejuízo semântico. 

(B) a supressão do conector "e", que introduz a 

última oração, pela presença da vírgula que o 

antecede. 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI 
 

 CARGO: 104 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SAMU                                                   Página 5 / 15 
 

(C) a eliminação das vírgulas que isolam a oração 

"se nossa qualidade de vida melhorou em 

muitas coisas". 

(D) o uso das expressões ‘por um lado’, 

intercalada entre vírgulas, após o conectivo 

“se", e ‘por outro’, depois da segunda 

vírgula, a fim de estabelecer a correlação 

entre os pensamentos que compõem o 

período. 

 

06) O fragmento em que a presença da vírgula 

indica a supressão de um termo é o transcrito 

na alternativa 

 

(A) "o mal, punido." (L.3). 

(B) "Amadurecendo mais, vi" (L.8). 

(C) "que visam ao interesse próprio, à fortuna e 

ao poder sempre maiores." (L.9/10). 

(D) "nas filas do SUS e nos corredores de 

hospitais sobrecarregados, com profissionais 

de saúde mal pagos e exaustos." (L.13/14). 

 

07) Sobre a declaração "sou apenas uma 

observadora atenta, preocupada com este 

país onde políticos e líderes honrados 

correm o risco de se tornar estranhos no 

ninho." (L.15/17). 

 

Assinale com V as afirmativas verdadeiras e com 

F, as falsas. 

1. (   ) "uma observadora atenta" exerce a 

mesma função sintática de "preocupada". 

2. (  ) "com este país" é um termo que completa, 

como a oração "de se tornar estranhos no 

ninho", o sentido de um nome.  

3. (   ) "onde" pode ser substituído por em que, 

sem nenhum prejuízo de ordem gramatical. 

4. (   ) "o risco" é um complemento verbal da 

mesma natureza que "estranhos". 

5. (   ) "no ninho" é um termo circunstancial que, 

nesse caso, conota proteção. 

 

 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é  

(A) 1.F  – 2.V  - 3.F – 4.\/ -  5.F 

(B) 1.F  -  2.F -  3.V - 4.V – 5.V 

(C) 1.V  - 2.V -  3.V – 4.F  - 5.F 

(D) 1.V  - 2.V – 3.F  -  4.F - 5.V 

 

08) A reestruturação que altera o sentido original 

do fragmento transcrito à esquerda é a 

indicada em itálico, à direita, na alternativa 

 

(A) “ser o natural objetivo de todo político e de 

toda autoridade” (L.1/2) – que eram o natural 

objetivo de todo político e de toda 

autoridade. 

(B) “Amadurecendo mais, vi, entre líderes bem 

intencionados...” (L.8) – quando amadureci 

mais, vi, entre os líderes bem 

intencionados...”. 

(C) “atender às suas necessidades” (L.9) – 

conquanto atendam às suas necessidades. 

(D) “Sem saber exatamente” (L.21) – sem que se 

saiba exatamente. 

 

09) Possui o mesmo valor  sintático de “de vida” 

(L.11) o termo transcrito em 

 

(A) “aos piores modelos” (L.6). 

(B) “sem algemas” (L.20). 

(C) “para o crescimento” (L.20). 

(D) “do nosso próprio destino” (L.22). 

 

10) No texto 

 

(A) “da inocência” (L.1) é um complemento de 

“tempo”. 

(B) “mal” (L.3) e “mal” (L.14)  equivalem-se 

morfologicamente. 

(C) “muita gente” (L.13) completa o sentido de 

“sofre” e de “morre” através do paralelismo 

sintático. 

(D) Em “Pois é neles que eu aposto” (L.17), a 

expressão “é que”, por ser expletiva, pode ser 

retirada da frase sem prejuízo sintático. 
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11)  
 

1.  “que tudo tenha piorado” (L.11). 

2.  “que visam ao interesse próprio” (L.9). 

3. “que saúde, estradas, moradia, saneamento, 

universidades e escolas estão cada vez mais 

deteriorados” (L.12). 

4. “que me leem” (L.15). 
 

O “que” destacado nos períodos em evidência é 

classificado, respectivamente, como 

(A) Pronome relativo / pronome indefinido / 

pronome relativo / conjunção integrante. 

(B) Conjunção integrante / pronome relativo / 

conjunção integrante / pronome relativo. 

(C) Conjunção integrante /  pronome relativo / 

conjunção integrante / pronome relativo. 

(D) Conjunção explicativa / conjunção integrante 

/ pronome relativo / conjunção integrante. 
 

12) A alternativa cuja oração tem predicado 

verbal é a  
 

(A) “a meninada é exposta aos piores modelos” 

(L.6). 

(B) “o bem da família seria o desejo de todos os 

pais” (L.2). 

(C) “Mas somos apenas pobres humanos” 

(L.3/4). 

(D) “sou pessimista” (L.15). 
 

13)  
 

“...”os que escutam sua gente e buscam atender às 

suas necessidades” (L.8/9). 

Quanto à função sintática-semânticas dos 

elementos linguísticos em destaque, é correto 

afirmar: 

(A) É período composto por coordenação. 

(B) O vocábulo “que” introduz uma oração com 

valor de adjunto adnominal. 

(C) O termo “os” pertence à classe gramatical dos 

artigos, mas pluralizado, no caso. 

(D) Em “às”, sem a presença da partícula “s”, o 

uso do acento indicativo de crase é 

obrigatório. 

14) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal simples “melhorou“ (L.11) e a 

composta 

 

(A) Tivesse melhorado. 

(B) Tem melhorado. 

(C) Tinha melhorado. 

(D) Teria melhorado. 

 

15) A palavra “sobrecarregados” (L.14) tem na 

sua base de formação inicial 

 

(A) Um substantivo. 

(B) Um advérbio. 

(C) Um adjetivo. 

(D) Um verbo. 

 

16)  

 

I. " Pois é neles que eu aposto "   (L.17) 

II. "mas o bem do povo..." (L.17/18) 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 

destaque, estabelecem, respectivamente, as 

relações de 

(A) conclusão e adição. 

(B) ressalva e ressalva. 

(C) explicação e ressalva. 

(D) adversidade e alternativa. 
 

17) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “no tempo da inocência” (L.1) as 

palavras: 
 

(A) “ainda” (L.13) e  “exatamente” (L.21). 

(B) “bem” (L.17) e  “em qualquer país” (L.19). 

(C) “uma vez” (L.15) e "do povo" (L.17/18). 

(D) “nosso” (L.22) e  “como merecemos” 

(L.22/23). 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI 
 

 CARGO: 104 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SAMU                                                   Página 7 / 15 
 

18) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “pareciam” (L.1) - ação acabada no passado. 

(B) “ocupam” (L.4) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “seria” (L.3) - ação hipotética, mas não 

realizável. 

(D) “vi” (L.8) -  ação inacabada no passado. 

 

19) É verdadeiro o que se afirma  sobre o termo 

transcrito em 

 

(A) “uma”, em “uma imprensa independente” 

(L.18/19) individualiza o termo “imprensa”. 

(B) “estranhos”, em “o risco de se tornar 

estranhos no ninho.” (L.16/17), exerce 

função predicativa. 

(C) “ainda”, em “ainda vive na miséria” (L.13), 

indica inclusão. 

(D) “toda”, em “toda autoridade” (L.2), é 

caracterizador de “autoridade”. 

 

20) Em “...para o crescimento de uma nação” 

(L.20)  está presente uma relação de 

 

(A) Modo. 

(B) Consequência. 

(C) Concessão. 

(D) Finalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21) Na organização do Sistema Único de 

Saúde (SUS), o conjunto de ações e serviços 

de saúde articulados em níveis de 

complexidade crescente, com a finalidade de 

garantir a integralidade da assistência à 

saúde, é denominado: 

 

(A) Portas de Entrada. 

(B) Mapa da Saúde. 

(C) Rede de Atenção à Saúde. 

(D) Serviços Especiais de Acesso Aberto.  

 

22) De acordo com a Lei 8080/90, à direção 

municipal do Sistema de Saúde (SUS) não 

compete executar serviços de: 

 

(A) Saúde do trabalhador. 

(B) Saneamento básico. 

(C) Alimentação e nutrição. 

(D) Vigilância ambiental. 

 

23) O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em 

cada esfera de governo, sem prejuízo das 

funções do Poder Legislativo, com as 

seguintes instâncias colegiadas: Conferência 

de Saúde e Conselho de Saúde. 
 

Não representa uma característica do Conselho de 

Saúde: 

(A) Propõe as diretrizes para a formulação da 

política de saúde nos níveis correspondentes. 

(B) Tem caráter permanente e deliberativo. 

(C) Suas decisões serão homologadas pelo chefe 

do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo. 

(D) Atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                      

QUESTÕES DE 21 A 25 
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24) O Pacto pela Vida (2006) significa uma ação 

prioritária no campo da saúde que deverá ser 

executada com foco em resultados e com a 

explicitação inequívoca dos compromissos 

orçamentários e financeiros para o alcance 

desses resultados. São prioridades do Pacto 

pela Vida (2006), exceto: 

 

(A) Mortalidade infantil e materna. 

(B) Controle do câncer de pulmão e próstata. 

(C) Promoção da saúde. 

(D) Saúde do idoso. 

 

25) O Sistema Único de Saúde (SUS) norteia as 

suas ações em princípios que classificam-se 

em duas categorias: doutrinários ou 

organizativos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta um princípio 

organizativo do SUS: 

(A) Integralidade. 

(B) Equidade. 

(C) Hierarquização. 

(D) Universalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26) De acordo com o Código de Posturas do 

município de Altos, quem é responsável pela 

limpeza do passeio e sarjetas fronteiriças às 

residências? 

 

(A) A Prefeitura. 

(B) Os moradores. 

(C) A empresa que foi concedido o serviço de 

limpeza. 

(D) A Secretaria de Infraestrutura urbana. 

 

27)  Assinale a alternativa que está de acordo 

com o Estatuto do Servidor Público 

Municipal de Altos: 

 

(A) Para pessoas portadoras de deficiência são 

reservadas até 15% (quinze por cento) das 

vagas oferecidas em concurso público.  

(B) Será exonerado do cargo ou dispensado da 

função o servidor empossado que não entrar 

em exercício no prazo de 30 (trinta) dias. 

(C) A reprovação do servidor público no estágio 

probatório não poderá acarretar exoneração. 

(D) A nomeação em cargo público é feita em 

caráter efetivo, quando se tratar de cargo 

isolado de provimento efetivo ou de carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS LOCAIS                                      

QUESTÕES DE 26 A 30 
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28) Julgue se as afirmações abaixo sobre o que 

dispõe o Código Tributário Municipal de 

Altos são verdadeiras e em seguida assinale a 

alternativa correta: 

 

I. A cidade de Altos é demarcada 

cartograficamente, pelo Poder Executivo 

Municipal, em três polígonos, onde o 

polígono central correspondente ao Centro e 

aos imóveis que margeiam as Avenidas 

Francisco Raulino e Nossa Senhora de 

Fátima. 

II. Considera-se gleba, para os efeitos do Código 

Tributário Municipal de Altos, o terreno com 

área superior a cinco mil metros quadrados, 

edificados ou não, para os quais se adotará a 

metodologia normatizada para glebas. 

III. O pagamento do imposto IPTU importa em 

reconhecimento pela Prefeitura, para 

quaisquer fins, de legitimidade da 

propriedade, do domínio útil ou da posse do 

terreno. 

 

(A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(B) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(C) Somente as afirmações II e III são 

verdadeiras 

(D) Somente as afirmações I e III são 

verdadeiras. 

 

29) Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna do texto abaixo: 

 

Conforme o Plano de Cargos e Carreiras dos 

Servidores Públicos Municipais e do Magistério 

do município de Altos, __________________ é a 

evolução do Profissional do Magistério de um 

nível para outro superior do cargo e classe que 

ocupa, em função do tempo de serviço, da 

avaliação do desempenho e da participação em 

cursos de atualização e aperfeiçoamento. 

 

 

 

(A) Progressão Funcional 

(B) Progressão Ocupacional 

(C) Progressão Curricular 

(D) Progressão Salarial 

 

30) Que nome se dá a investidura do servidor em 

cargo de atribuições e responsabilidades 

compatíveis com a limitação que tenha 

sofrido em sua capacidade física ou mental 

verificada em inspeção médica? 

 

(A) Reintegração 

(B) Recondução 

(C) Readaptação 

(D) Reinvestidura 
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31) São atribuições do técnico de enfermagem, 

quando a equipe de suporte básico é a 

primeira a chegar a um cenário onde existam 

cinco ou mais vítimas, EXCETO: 

  

(A) Iniciar a sinalização da área do incidente. 

(B) Estimar o número e a gravidade das vítimas. 

(C) Avaliar a necessidade de recursos adicionais 

e especializados. 

(D) Reportar todas as informações do evento à 

Regulação Médica, antes de qualquer 

intervenção na cena, aguardando orientações.  

 

32) Considerando a avaliação secundária do 

paciente com agravo clínico, deve ser 

questionado na entrevista (com o paciente, 

familiares ou terceiros), EXCETO: 

  

(A) História de alergias. 

(B) Responsividade do paciente.  

(C) Medicamentos em uso e/ou tratamentos em 

curso. 

(D) Horário da última ingestão de líquidos ou 

alimentos.  

 

33) São condutas da avaliação primária em 

pacientes com ferimento aberto no tórax, 

EXCETO:  

 

(A) Avaliação da ventilação. 

(B) Avaliação da parede torácica anterior e 

posterior (se possível) para detecção do 

ferimento. 

(C) Verificação dos sinais vitais. 

(D) Cobrir imediatamente o ferimento com 

curativo oclusivo com plástico ou papel 

metálico, com 3 pontos/lados de fixação.  

 

 

 

 

 

 

 

34) Considerando os cuidados com os ferimentos 

e objetos encravados ou empalados, em 

pacientes com trauma abdominal aberto, 

marque a alternativa INCORRETA: 

  

(A) Os objetos não devem ser movidos ou 

removidos no atendimento pré-hospitalar.   

(B) Os objetos devem ser fixados e imobilizados 

para evitar movimentação durante o 

transporte.  

(C) Se ocorrer sangramento ao redor do objeto, 

fazer pressão direta sobre o ferimento ao 

redor do objeto.  

(D) Palpar o abdome para verificar possíveis 

lacerações de vísceras.   

 

35) São sinais de gravidade do traumatismo 

cranioencefálico, EXCETO: 

  

(A) Sinais de fratura na calota craniana.  

(B) Sinais de perda liquórica. 

(C)  Presença de fraturas abertas.  

(D) Exposição de tecido cerebral.    

 

36) No atendimento ao paciente com suspeita de 

trauma raquimedular, durante a imobilização, 

o alinhamento da cabeça está contraindicado 

e deve ser interrompido sempre que, 

EXCETO: 

 

(A) Ocorrer piora do padrão respiratório.  

(B) Ocorrer resistência involuntária ao 

movimento. 

(C) Ocorrer início ou aumento de déficit 

neurológico. 

(D) Ocorrer espasmos dos músculos do pescoço. 
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37) Considerando as condutas corretas no 

atendimento à vítima com fratura exposta de 

extremidades, marque a alternativa 

INCORRETA: 

  

(A) Os ferimentos abertos e/ou extremidades 

ósseas devem ser cobertos com curativo 

estéril.  

(B) Deve-se avaliar pulso periférico e perfusão, 

sensibilidade e mobilidade.  

(C) O retorno à posição anatômica pode aliviar a 

compressão de artérias ou nervos e melhorar 

a perfusão e a função neurológica.  

(D) Deve-se recolocar o osso exposto para o 

interior do ferimento.  

 

38) No atendimento a vitima de 5 anos de idade, 

que apresenta queimaduras na cabeça e 

pescoço, membros superiores e tronco 

anterior, pode-se afirmar que a área queimada 

(regra dos 9) é de :  

 

(A) 45%. 

(B) 63% 

(C) 54%. 

(D) 36%. 

 

39) No atendimento e avaliação primária do 

paciente pediátrico, com suspeita de trauma 

ou em situação ignorada, quanto à ventilação 

deve-se, EXCETO: 

  

(A) Ofertar oxigênio suplementar por máscara, se 

SatO2 < 94%. 

(B) Observar se há distensão das veias do 

pescoço.  

(C) Observar frequência respiratória (taquipneia, 

bradipneia ou apneia).  

(D) Avaliar a presença de lesões abertas e/ou 

fechadas no tórax.  

  

 

 

 

40) Sobre a técnica para transporte de paciente 

estável, mantido no dispositivo de retenção 

em que 

se encontra (bebê-conforto ou cadeirinha), 

considere: 

 

I. Colocar colar cervical (se houver um 

tamanho apropriado), ou usar uma toalha ou 

pequeno lençol enrolado para acolchoar o 

colo do paciente e preencher qualquer espaço 

entre ele e o dispositivo de retenção. 

II. Usar fitas largas para segurar a pelve e a parte 

superior do tórax (cruzando os ombros) no 

dispositivo. 

III. Esta forma de transporte somente poderá ser 

utilizada se a integridade do dispositivo de 

retenção estiver mantida e se o paciente não 

apresentar comprometimento em qualquer 

etapa do ABCDE da avaliação primária, além 

de não apresentar lesões que necessitem de 

intervenção da equipe.  

 

Está CORRETO o que se afirma em:   

(A) I, II, III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

 

41) Considerando a avaliação da cinemática do 

trauma nas colisões automobilísticas, as 

lesões esperadas nos impactos laterais são, 

EXCETO:   

 

(A) Fratura de costelas.  

(B) Pneumotórax. 

(C) Tórax instável anterior.  

(D) Entorse contralateral do pescoço. 
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42) No atendimento e avaliação do paciente 

vítima de queda, pode-se afirmar que, 

EXCETO: 

 

(A) Deve-se avaliar qual a primeira parte do 

corpo que entrou em contato com a 

superfície. 

(B) O traumatismo raquimedular é um tipo de 

lesão esperada se o paciente caiu de cabeça. 

(C) Se o paciente cair para frente, sobre as mãos 

espalmadas, pode-se esperar fratura de 

extremidades superiores.  

(D) Quedas de alturas superiores a 2x a altura do 

paciente são graves.  

 

43) Sobre os dispositivos para oxigenoterapia, 

considere: 
 

I. O cateter de oxigênio é indicado para 

pacientes conscientes, com respiração 

espontânea e leve desconforto respiratório, 

que necessitam de baixo fluxo de oxigênio. 

II. A máscara facial não-reinalante com 

reservatório é indicada para pacientes com 

sinais de hipoxemia/hipóxia tissular; sinais 

de desconforto respiratório e StaO2  ≤ 94%. 

III. A Máscara de Venturi é indicada para 

pacientes com hipoxemia moderada a grave, 

que necessitam de controle rigoroso da oferta 

de O2, sendo a velocidade do fluxo disponível 

no mínimo 6 l/min. e no máximo 10 l/min. 
 

Está CORRETO o que se afirma em:  

(A) I, II, III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

 

44) São sinais e sintomas de Choque, EXCETO: 
  

(A) Temperatura da pele: fria, úmida, pegajosa.  

(B) Coloração da pele: pálida ou cianótica.  

(C) Pressão arterial: diminuída (PAS < 90 

mmHg).  

(D) Freqüência cardíaca: diminuída (< 70 bpm).   

45) No atendimento pré-hospitalar, a conduta 

mais segura diante de um paciente 

traumatizado em choque é considerar a causa 

do choque como ___________, até prova em 

contrário.  
 

(A) Hemorrágica. 

(B) Cardiogênica.  

(C) Neurogênica.  

(D) Séptica. 
 

46) São sinais e sintomas de hipoglicemia, 

EXCETO: 

 

(A) Sudorese. 

(B) Palidez.  

(C) Parestesias. 

(D) Polidipsia. 
 

47) Na abordagem de pacientes com agravo 

clínico, quanto ao estado circulatório deve-se 

avaliar, EXCETO:   
 

(A) Presença de hemorragias externas de 

natureza não traumática.  

(B) Pulsos periféricos ou centrais: frequência, 

ritmo, amplitude, simetria. 

(C) Pupila: foto-reatividade e simetria.  

(D) Pele: coloração e temperatura. 
 

48) Considerando as técnicas de aspiração em 

paciente incapaz de eliminar de maneira 

eficiente o acúmulo de secreções, sangue ou 

corpos estranhos das vias aéreas superiores, 

marque a alternativa INCORRETA:  
 

(A) Para determinar a profundidade de inserção 

da sonda nasotraqueal, mensurar o cateter do 

lóbulo da orelha até a comissura labial do 

paciente. 

(B) Em casos de aspiração nasotraqueal, manter 

monitorização cardíaca e de saturação. 

(C) Interromper e oxigenar imediatamente, caso 

haja queda brusca da saturação.  

(D) Realizar o procedimento no máximo 4 vezes, 

para evitar comprometimento da saturação.  
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49) São sinais diferenciais de abstinência 

alcoólica, EXCETO: 

  

(A) Tremores. 

(B) Hálito etílico.  

(C) Sudorese profusa. 

(D) Convulsão.  

 

50) Sobre a conduta do socorrista e o manejo da 

crise em saúde mental, marque (V) para 

Verdadeiro ou (F) para Falso: 

 

 ) Iniciar a comunicação buscando identificar 

qual a emoção presente na cena (raiva, medo, 

ansiedade, angústia, tristeza, irritação, 

indiferença). 

 ) Identificar situações relacionadas ao 

contexto da crise/urgência e explicitar que 

reconhece a situação conflituosa, mantendo o 

tom de voz normal, tomando partido 

favorável ao paciente e promovendo 

consensos possíveis. 

 ) Realizar avaliação primária e secundária 

observando o estado mental (ex: lucidez, 

orientação e noção da realidade) e 

considerando as condições clínicas 

específicas de cada situação. 

 ) Dialogar com familiares e pessoas próximas 

e identificar parentes, amigos ou outros 

profissionais que possam facilitar o 

entendimento e manejo da situação. 

 

Marque a alternativa que apresenta a seqüência 

CORRETA: 

 

(A) F, V, V, V.  

(B) V, F, V, F. 

(C) V, F, V, V. 

(D) V, F, F, V 

 

 

 

 

 

51) Considerando a assistência ao parto iminente, 

marque a alternativa INCORRETA: 

  

(A) Deve-se avaliar a região do pescoço do recém 

nascido para detectar a presença de circular 

de cordão umbilical.  

(B) Garantir contato pele a pele imediato e 

contínuo em situações de boas condições 

clínicas do recém nascido. 

(C) Não recomendar amamentação do recém 

nascido até a chegada ao hospital.  

(D) Em caso de sofrimento fetal, isoimunização 

ou comorbidades como HIV positivo, 

realizar ligadura precoce do cordão umbilical 

em até 60 segundos. 

 

52) São sinais de gravidade nas síndromes 

hipertensivas da gestação (Pré-eclâmpsia e 

Eclâmpsia), EXCETO: 

 

(A) Cefaleia. 

(B) Aumento do volume urinário diário. 

(C) Diplopia. 

(D) Epigastralgia. 

  

53) Sobre os Desfibriladores Externos 

Automáticos (DEA), marque a alternativa 

INCORRETA:  

(A) O operador deverá interpretar o sinal de ECG 

antes da desfibrilação. 

(B) Diferem dos desfibriladores convencionais 

porque podem analisar o ritmo cardíaco e 

determinar se a desfibrilação será necessária.  

(C) Foi concebido para ser utilizado 

principalmente em situações de emergência 

onde os operadores não são treinados no 

suporte de vida avançado. 

(D) Os modelos semi-automáticos analisam o 

ECG do paciente e notificam o operador se a 

desfibrilação é indicada.  
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54) Considerando os acidentes com animais 

peçonhentos, são sinais e sintomas de 

gravidade extrema, EXCETO: 

  

(A) Torpor. 

(B) Edema.  

(C) Inconsciência.  

(D) Choque anafilático.  

 

55) São condutas corretas no atendimento à 

vítima de picada por animal peçonhento, 

EXCETO: 

 

(A) Manter paciente em repouso absoluto. 

(B) Instalar acesso venoso e realizar reposição 

volêmica. 

(C) Lavar a ferida com soro fisiológico e cobrir 

com curativo estéril seco. 

(D) Utilizar torniquete.  

 

56) São critérios indicativos da necessidade de 

sedação no atendimento pré-hospitalar, 

EXCETO: 

  

(A) Necessidade de acesso a via aérea definitiva 

e manutenção do suporte ventilatório. 

(B) Dor referida decorrente de trauma ou agravo 

clínico. 

(C) Dificuldade ou preparo de realização de 

procedimentos (cardioversão, intubação de 

sequência rápida, etc.). 

(D) Proteção cerebral em traumas com Escala de 

Coma de Glasgow < 8.  

 

57) Em relação à abordagem medicamentosa da 

dor no atendimento pré-hospitalar, marque a 

alternativa INCORRETA: 

  

(A) Na eventualidade do uso de analgésico muito 

potente (opioides) infundir lentamente, pois a 

infusão rápida pode provocar rigidez da caixa 

torácica ou laringoespasmo.  

(B) Fazer analgesia criteriosa nos casos de 

hipotensão (PAS < 90 mm HG).  

(C) O opioide fraco é indicado para a dor 

moderada.  

(D) Para as dores intensas, deve-se administrar 

apenas os opioides fortes.   

 

58) Foi prescrito como antibiótico profilático 

300mg de Vancomicina. Cada frasco 

apresenta 500mg. Considerando que a 

diluição seja feita em 5 ml de diluente, em 

quantos ml será obtida a dose prescrita? 

  

(A) 3 ml. 

(B) 2,5 ml. 

(C) 2 ml. 

(D) 4 ml.  

 

59) Para que uma prescrição de SG 0,5% 1.000 

ml seja administrada em 12 horas, qual será o 

número de gotas/minuto? 

  

(A) 83 gotas/minuto. 

(B) 48 gotas/minuto. 

(C) 28 gotas/minuto. 

(D) 42 gotas/minuto. 

 

60) Sobre o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, marque (V) para Verdadeiro 

ou (F) para Falso: 

 ) É direito dos profissionais de enfermagem 

ter acesso às informações relacionadas à 

pessoa, família e coletividade, necessárias ao 

exercício profissional.  

 ) É vedado ao profissional de enfermagem 

abster-se de revelar informações 

confidenciais de que tenha conhecimento em 

razão de seu exercício profissional. 

 ) É dever do profissional de enfermagem 

documentar formalmente as etapas do 

processo de Enfermagem, em consonância 

com sua competência legal. 

 ) É direito do profissional de enfermagem 

sobrepor o interesse da ciência ao interesse e 

segurança da pessoa, família e coletividade.  
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Marque a alternativa que apresenta a seqüência 

CORRETA: 

(A) V, V, F, F.  

(B) V, F, V, F. 

(C) V, F, V, V.  

(D) F, V, V, F.  

 

 

 

 


