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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Em algum lugar do paraíso 

As datas deveriam nos fixar no tempo como as 
coordenadas geográficas nos fixam no espaço, mas a analogia 
não funciona. O tempo não tem pontos fixos, o tempo é uma 
sombra que dá a volta na Terra. Ou a Terra é que dá volta na 
sombra. Nossa única certeza é que será sempre a mesma 
sombra – o que não é uma certeza, é um terror. 

Na nossa fome de coordenadas no tempo nos 
convencemos até que dias da semana têm características. Que 
uma terça-feira, por exemplo, não serve para nada. Que terça é 
o dia mais sem graça que existe, sem a gravidade de uma 
segunda — dia de remorso e decisões — e o peso da quarta, 
que centraliza a semana (pelo menos em Brasília), ou a 
concentração da quinta, ou a frivolidade da sexta. Gostaríamos 
que passar pelos dias fosse como passar por meridianos e 
paralelos, a evidência de estarmos indo numa direção, não 
entrando e saindo da mesma sombra. Não passando por cada 
domingo com a nítida impressão de que já estivemos aqui 
antes. 

Já que não há coordenadas e pontos fixos no tempo, 
contentemo-nos com metáforas fáceis. O novo milênio se 
estende como um imenso pergaminho à nossa frente, 
esperando para ser preenchido. Podemos escolher nosso 
destino, desenhar nossos próprios meridianos e paralelos e 
prováveis novos mundos. É verdade que a passagem do tempo 
não se mede apenas pelo retorno dos domingos, também se 
mede pela degradação orgânica, e que a cada domingo 
estaremos mais perto daquela outra sombra, a que nunca 
acaba, suspiro e reticências. Nenhum de nós chegará muito 
longe no novo milênio. (Minha meta é chegar à Copa do Mundo 
de 2014, o que vier depois é gratificação.) Mas é bom saber 
que o novo milênio está aí, quase inteiro, à nossa espera. 

Nada a ver — ou tudo a ver, sei lá — mas feliz era Adão, 
o primeiro homem. Não porque estava no jardim do Paraíso, 
com tudo em volta para saciar sua fome e sua sede, mas 
porque não sabia do tempo e da morte. Vivia num eterno 
presente, num eterno domingo. O que vinha depois da 
passagem da sombra da noite não era o dia seguinte, era o 
mesmo dia, ou até o dia anterior, quem se importava? Adão, 
sozinho no Paraíso, era um homem feliz porque era um homem 
sem datas. Mas quando Deus colocou Eva ao lado de Adão, a 
primeira coisa que ela perguntou, ainda úmida da criação, só 
para puxar assunto, foi: “Que dia é hoje?”, e ele sentiu que sua 
paz terminara. Ele era um homem no tempo. Um homem com 
um ontem e um amanhã, e um futuro estendido à sua frente 
como um imenso pergaminho, esperando para ser preenchido. 
O tempo não foi a única novidade trazida por Eva ao jardim do 
Paraíso. Foi ela que, dias depois, colheu o fruto proibido, que 
os tornou, de uma só mordida, sexuais e mortais. E foi depois 
de comer o fruto proibido, quando a Terra entrou na sombra da 
noite e os dois se deitaram lado a lado, que Adão sentiu seu 
membro, que ele pensara que fosse só para fazer xixi, se 
mexer. E avisou a Eva: 

— É melhor chegar para trás porque eu não sei até onde 
este negócio cresce. 

Depois de ganhar uma mulher e descobrir o tempo e sua 
mortalidade, Adão descobriu seu próprio corpo. Que semana! 

Fonte: Veríssimo, Luiz Fernando. Em Algum Lugar do Paraíso. 
Rio de Janeiro, Objetiva, 2011 

 

01 – Sobre a crônica de Luís Fernando Veríssimo é 
possível afirmar que: 

A) É uma grande reflexão a respeito da passagem do 
tempo, evidenciando que o tempo é uma 
preocupação do homem desde os tempos da criação. 

B) O tempo é uma temática muito recorrente em 
discussões cotidianas, apesar de sua subjetividade. 

C) As pessoas não conseguem compreender o tempo 
em toda a sua complexidade em virtude da ausência 
de parâmetros de localização. 

D) O autor se utiliza da temática do tempo para fazer 
uma crítica em relação à política brasileira. 

E) A analogia ao mito bíblico de Adão e Eva serviu como 
pano de fundo para o autor exemplificar a importância 
de aproveitar nossa estadia passageira pela Terra. 

 

02 – A respeito da forma verbal destacada no texto, 
qual tipo de nuance temporal ela representa? 

A) Trata-se de uma ação passada que é anterior a outra 
também passada. 

B) Expressa uma ideia que é um hábito no passado. 

C) Representa algo que ocorreu no passado várias 
vezes. 

D) É um mero e simples acontecimento em um momento 
específico do passado. 

E) Expressa uma ideia que ocorrerá no futuro. 

 

03 – Assinale a alternativa que contenha entre 
parênteses CORRETAMENTE a explicação gramatical 
para a expressão destacada: 

A) As datas deveriam nos fixar no tempo como as 
coordenadas geográficas nos fixam no espaço, mas a 
analogia não funciona. (preposição) 

B) Gostaríamos que passar pelos dias fosse como 
passar por meridianos e paralelos. (conjunção 
integrante) 

C) As datas deveriam nos fixar no tempo como as 
coordenadas geográficas nos fixam no espaço [...] 
(pronome pessoal sujeito) 

D) Já que não há coordenadas e pontos fixos no tempo 
[...] (advérbio de inclusão) 

E) [...] ele sentiu que sua paz terminara. (pronome 
relativo)  

 

04 – Dias da semana são conceitos inanimados, ou 
seja, não apresentam sentimentos ou características 
próprias. Ao recurso empregado pelo autor na 
crônica a gramática chama de: 

A) Metáfora    B) Metonímia  

C) Antítese   D) Hipérbole  

E) Prosopopeia  

 

05 – Qual das alternativas abaixo apresenta 
explicação CORRETA a respeito da aplicação do 
acento gráfico na palavra destacada? 

Na nossa fome de coordenadas no tempo nos convencemos 
até que dias da semana têm características. 

Alternativas: 

A) Trata-se de um monossílabo tônico, todas as flexões 
verbais de uma só sílaba são acentuadas. 
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B) Foi um equívoco do autor, em nenhuma hipótese 
essa palavra é acentuada. 

C) Em virtude da data de publicação da crônica, ainda 
estava vigente a forma antiga, agora essa palavra, 
segundo a nova ortografia da língua portuguesa, não 
leva mais acento. 

D) É um acento diferencial que marca que o sujeito está 
no plural. 

E) É uma situação em que o uso do acento é facultativo, 
geralmente nesses casos é mais comum a sua 
ausência. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                 
ATUALIDADES 

06 – Uma decisão do plantão judiciário, no dia 4 de 
setembro de 2019, concedeu liberdade ao casal de 
ex-governadores Anthony Garotinho e Rosinha 
Matheus. Eles foram presos no dia 03/09/2019 após 
um pedido da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De 
acordo com esse assunto e com matéria publicada 
no portal g1, analise os itens abaixo: 

I. O casal é suspeito de participação em um esquema de 
superfaturamento em contratos celebrados entre a 
Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. 

II. Garotinho e Rosinha foram presos em casa, no 
Flamengo, Zona Sul do Rio, e levados para a Cidade da 
Polícia, na Zona Norte. 

III. Essa foi a 4º vez que o ex-governador Anthony Garotinho 
foi preso. 

IV. O casal foi preso na Operação Secretum Domus. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Apenas o item IV está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos.   

 

07 – A procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge, deixou o cargo no dia 17 de setembro de 
2019, após dois anos de mandato. No lugar dela, 
assumiu, com a aprovação do senado no dia 25 de 
setembro de 2019, o sucessor de Raquel Dogde, que 
ficará no cargo pelos próximos dois anos, sendo 
este: 

A) Alcides Martins 

B) Augusto Aras 

C) Rodrigo Janot 

D) Roberto Gurgel 

E) Alcides Aras 
 

08 – A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara dos Deputados aprovou no dia 18 de 
setembro de 2019 um projeto de lei que prevê 
aumento de pena quando o crime sexual for 
cometido por líder religioso ou alguém que "inspire 
confiança" na vítima.  

Com relação a este assunto leia os itens abaixo: 

I. Atualmente, o artigo 226 do Código Penal estabelece 
aumento em metade da pena se o agressor for pai, 
mãe, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, 
companheiro ou por qualquer pessoa que tenha 
autoridade sobre a vítima, como empregador. 

II. Pelo texto aprovado na CCJ, também haverá aumento 
de pena quando o agressor inspirar “confiança” ou se o 
crime for “cometido com abuso ou violação de inerente a 
ofício, ministério ou líder religioso”. 

III. O objetivo do projeto, segundo o autor, o deputado Luiz 
Lima (PSL-RJ), é atingir casos como o de padres e 
pastores acusados de abusos sexuais. 

IV. Na justificativa apresentada junto com o projeto, o 
parlamentar cita os episódios envolvendo o médico 
Roger Abdelmassih, condenado por estupro de 
pacientes, e os do médium João de Deus e do guru Sri 
Prem Baba, acusados de abuso por mulheres que os 
procuraram em busca de cura espiritual. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto  

B) Apenas o item II está incorreto 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Apenas o item IV está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos 
 

09 – Donald Trump, o presidente dos Estados 
Unidos, anunciou em uma rede social que John 
Bolton será substituído do posto de conselheiro de 
segurança nacional. John Bolton, o terceiro, havia 
assumido o posto em março do ano passado, e foi 
demitido por "discordâncias fundamentais" sobre 
como lidar com políticas externas em relação ao Irã, 
Coreia do Norte e Afeganistão.  

Sendo assim, assinale a opção CORRETA que 
indique o novo conselheiro de segurança nacional 
nessa sucessão: 

A) Mark Esper 

B) Robert O'Brien  

C) Mike Pompeo 

D) Ronald Reagan 

E) Nenhuma das opções anteriores 
 

10 – O presidente Jair Bolsonaro sancionou em 
17/09/2019 uma lei que obriga agressores 
domésticos ou familiares a ressarcirem o Estado 
pelas despesas com atendimento das vítimas. 

Com relação a este assunto e de acordo com matéria 
publicada no site de notícias g1, analise os itens 
abaixo: 

I. O texto altera a Lei Maria da Penha, e faz referência tanto 
aos gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à 
oferta de dispositivos de segurança às vítimas. 

II. A lei entrará em vigor 60 dias após publicação no Diário 
Oficial da União 

III. A lei sancionada não exige condenação judicial definitiva 
do agressor, e o ressarcimento pode ser pedido no âmbito 
civil. 

IV. O projeto convertido em lei também define que o 
ressarcimento não poderá ter impacto no patrimônio da 
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mulher agredida e dos filhos, e nem poderá ser usado 
como atenuante para uma condenação penal. 

V. De acordo com o Palácio do Planalto, a nova lei não tem 
nenhum impacto no Orçamento da União, “vez que não 
cria, nem modifica despesa, tampouco prevê renúncia de 
receita”. O dinheiro do ressarcimento será destinado ao 
fundo de saúde do governo que tiver feito o atendimento à 
vítima. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas os itens II e III estão incorretos.  

D) Apenas o item V está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos.  
  

CONHECIMENTOS GERAIS                                   
LEIS DA ÁREA DA SAÚDE 

11 – De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, em seu art. 2º: Para efeito 
deste Decreto, considera-se:  

I. Região de Saúde - espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e 
serviços de saúde;  

II. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde - acordo 
de colaboração firmado entre entes federativos com a 
finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com 
definição de responsabilidades, indicadores e metas de 
saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos 
financeiros que serão disponibilizados, forma de controle 
e fiscalização de sua execução e demais elementos 
necessários à implementação integrada das ações e 
serviços de saúde;  

III. Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à 
saúde do usuário no SUS;  

IV. Comissões Intergestores - instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para definição das 
regras da gestão compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

12 – O Pacto pela Vida é o compromisso entre os 
gestores do SUS em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da 
população brasileira. A portaria que regulamenta as 
Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida e de 
Gestão é: 

A) Portaria 699 de 30 de março de 2006. 

B) Portaria 399 de 22 de fevereiro de 2006. 

C) Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. 

D) Portaria nº 7.436, de 21 de agosto de 2018. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

13 – O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos 
maiores e mais complexos sistemas de saúde 
pública do mundo, abrangendo desde o simples 
atendimento para avaliação da pressão arterial, por 
meio da Atenção Primária, até o transplante de 
órgãos, garantindo acesso integral, universal e 
gratuito para toda a população do país. Tomando 
como base as competências do Sistema Único de 
Saúde, determinadas pela Constituição Federal de 
1988, avalie os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F): 

(     )  A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) 
compete formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição. 

(     )  À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 
compete estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e 
coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em 
todo o Território Nacional em cooperação técnica com os 
Estados, Municípios e Distrito Federal. 

(     )  À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete 
participar do planejamento, programação e organização 
da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em articulação com sua direção 
estadual. 

(     )  À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 
compete participar, junto com os órgãos afins, do controle 
dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão 
na saúde humana. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) F, V, F, V.     B) V, F, V, V. 

C) F, F, V, V.   D) V, V, F, V. 

E) V, V, V, V.  
 

14 – Conforme a Lei Federal nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS) serão alocados das seguintes formas 
EXCETO: 

A) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta. 

B) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

C) Pagamento de folha de pessoal para combate a 
endemias e situações críticas em território nacional. 

D) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde. 

E) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 

 

15 – O SUS é constituído pela conjugação das ações 
e serviços de promoção, proteção e recuperação da 
saúde executados pelos entes federativos, de forma 
direta ou indireta, mediante a participação 
complementar da iniciativa privada, sendo 
organizado de forma regionalizada e hierarquizada. 
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As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, 
em articulação com os Municípios, respeitadas as 
diretrizes gerais pactuadas na Comissão 
Intergestores Tripartite – CIT. Para ser instituída, a 
Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e 
serviços de:  

I. Atenção secundaria;  

II. Urgência e emergência;  

III. Atenção unilateral;  

IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SAMU) 

16 – A parada cardiorrespiratória é a interrupção da 
circulação sanguínea, decorrente da suspensão 
súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. 
Depois de uma parada cardiorrespiratória, a pessoa 
perde a consciência em cerca de 10 a 15 segundos 
em razão da parada de circulação sanguínea 
cerebral. Em relação à parada cardiorrespiratória 
com base no protocolo de atendimento SAMU, 
assinale a alternativa correspondente à frequência de 
compressões no início do resgate: 

A) Frequência de 80 a 100/min. 

B) Frequência de 30 a 60/min. 

C) Frequência de 45 a 95/min. 

D) Frequência de 100 a 120/min. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

17 – Os serviços de atendimento pré-hospitalar 
móvel devem contar com equipe de profissionais 
oriundos da área da saúde e não oriundos da área da 
saúde. Considerando-se que as urgências não se 
constituem em especialidade médica ou de 
enfermagem e que nos cursos de graduação a 
atenção dada à área ainda é bastante insuficiente, 
entende-se que os profissionais que venham a atuar 
nos Serviços de Atendimento Pré-hospitalar Móvel 
(oriundos e não oriundos da área de saúde) devam 
ser habilitados pelos Núcleos de Educação em 
Urgências, cuja criação é indicada pelo presente 
Regulamento e cumpram o conteúdo curricular 
mínimo nele proposto. São requisitos mínimos para 
o técnico de enfermagem do SAMU, EXCETO: 

A) Equilíbrio emocional e autocontrole. 

B) Maior de vinte e um anos. 

C) Disponibilidade para re-certificação periódica. 

D) Experiência profissional prévia em serviço de saúde 
voltado ao atendimento de urgências e emergências. 

E) Profissional com Ensino Médio completo e curso 
regular de Técnico de Enfermagem. 

18 – “Institui a Política Nacional de Atenção às 
Urgências, a ser implantada em todas as unidades 
federadas, respeitadas as competências das três 
esferas de gestão.”  

O conceito acima refere-se a qual portaria: 

A) Portaria nº 1.863/GM em 29 de setembro de 2003. 

B) Portaria nº 1.864/GM em 29 de setembro de 2003. 

C) Portaria nº 2.970/GM em 8 de dezembro de 2008. 

D) Portaria nº 2.971/GM em 8 de dezembro de 2008. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

19 – O treinamento do pessoal envolvido no 
atendimento pré-hospitalar, em especial ao trauma, 
deverá ser efetuado em cursos ministrados por 
instituições ligadas ao SUS, envolvendo as escolas 
médicas e de enfermagem locais, sob coordenação 
das secretarias estaduais e municipais de saúde. 
Deverá haver um programa mínimo que contemple 
todo o conhecimento teórico e prático necessário à 
realização eficaz dos atos praticados. A aprovação 
dos treinandos deverá obedecer ao critério da 
competência.  

Compete ao técnico de enfermagem do SAMU: 

I. Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 
estado grave, sob supervisão direta ou a distância do 
profissional enfermeiro;  

II. Participar de programas de treinamento e aprimoramento 
profissional especialmente em urgências/emergências; 
realizar manobras de extração manual de vítimas;  

III. Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da 
equipe no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel;  

IV. Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

20 – A esplenectomia é a cirurgia para a retirada total 
ou de uma parte do _________________, sendo que 
este órgão é responsável por produzir, armazenar e 
eliminar algumas substâncias do sangue e produzir 
anticorpos, mantendo o equilíbrio do organismo e 
evitando infecções.  

Com relação ao conceito acima, assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) Rim. 

B) Pâncreas. 

C) Fígado. 

D) Baço. 

E) Nenhuma das afirmativas estão corretas. 
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16 – O motor é a fonte de energia do automóvel. 
Converte a energia calorífica produzida pela 
combustão da gasolina em energia mecânica, capaz 
de imprimir movimento nas rodas. O carburante, 
normalmente constituído por uma mistura de 
gasolina e ar (a mistura gasosa), é queimado no 
interior dos cilindros do motor. Existem as partes 
móveis e a partes fixas que compõe o motor.  

Conforme os itens mencionados a seguir o que NÃO 
compõe a parte móvel é: 

A) Pistões ou Êmbolos  

B) Anéis  

C) Válvulas (admissão e exaustão)  

D) Árvores (Virabrequim de Manivelas e Bielas de 
Comando de Válvulas) 

E) Cabeçote  
 

17 – Como se sabe, a queima de combustíveis 
fósseis, motores mal regulados, escapamentos 
defeituosos, deixa escapar para o ambiente uma 
grande quantidade de substâncias químicas nocivas 
ao meio ambiente. Caminhões, motocicletas, 
automóveis, ônibus, embarcações e aviões causam 
poluição do tipo, EXCETO: 

A) Poluição térmica 

B) Poluição sonora 

C) Poluição oxilar  

D) Poluição atmosférica 

E) Poluição da água e do ar 
 

18 – Conforme portaria nº 2.048, de 5 de novembro 
de 2002, entende-se que os profissionais que 
venham a atuar nos Serviços de Atendimento Pré- 
hospitalar Móvel (oriundos e não oriundos da área de 
saúde) devam ser habilitados pelos Núcleos de 
Educação em Urgências, cuja criação é indicada pelo 
presente Regulamento e cumpram o conteúdo 
curricular mínimo nele proposto. Sendo assim, para 
ser condutor de veículos de urgência é necessário: 

I. Veículos Terrestres: Profissional de nível básico, 
habilitado a conduzir veículos de urgência padronizados 
pelo código sanitário e pelo presente Regulamento como 
veículos terrestres, obedecendo aos padrões de 
capacitação e atuação previstos no Regulamento. 

II. Veículos Aéreos: Profissional habilitado à operação de 
aeronaves, segundo as normas e regulamentos vigentes 
do Comando da Aeronáutica/Código Brasileiro de 
Aeronáutica/Departamento de Aviação Civil, para atuação 
em ações de atendimento pré-hospitalar móvel e 
transporte inter-hospitalar sob a orientação do médico da 
aeronave, respeitando as prerrogativas legais de 
segurança de voo, obedecendo aos padrões de 
capacitação e atuação previstos no Regulamento. 

III. Veículos Aquáticos: Profissional habilitado à operação de 
embarcações, segundo as normas e regulamentos 
vigentes no país e as normas do CBA, para atuação em 
ações de atendimento pré-hospitalar móvel e transporte 
inter-hospitalar sob a orientação do médico da 
embarcação, respeitando as prerrogativas legais de 
segurança da aviação. 

Assinale a alternativa que contém os itens 
CORRETOS: 

A) Apenas os itens I e II B) Apenas o item I 

C) Apenas o item II  D) Apenas os itens I e III 

E) Todos os itens.  
 

19 – Define-se ambulância como um veículo 
(terrestre, aéreo ou aquaviário) que se destine 
exclusivamente ao transporte de enfermos. As 
Ambulâncias são classificadas em: tipo A, B, C, D, E.  

Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) TIPO A – Ambulância de Transporte: veículo 
destinado ao transporte em decúbito horizontal de 
pacientes que não apresentam risco de vida, para 
remoções simples e de caráter eletivo. 

B) TIPO B – Ambulância de Suporte Básico: veículo 
destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes 
com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-
hospitalar de pacientes com risco de vida 
desconhecido, não classificado com potencial de 
necessitar de intervenção médica no local e/ou 
durante transporte até o serviço de destino. 

C) TIPO C - Ambulância de Resgate: veículo de 
atendimento de urgências pré-hospitalares de 
pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em 
locais de difícil acesso, com equipamentos de 
salvamento (terrestre, aquático e em alturas). 

D) TIPO D – Ambulância de Suporte Avançado: veículo 
destinado ao atendimento e transporte de pacientes 
de baixo risco em emergências pré-hospitalares e/ou 
de transporte inter-hospitalar que necessitam de 
cuidados médicos menos intensivos. Deve contar 
com os equipamentos médicos necessários para esta 
função. 

E) TIPO E – Aeronave de Transporte Médico: aeronave 
de asa fixa ou rotativa utilizada para transporte inter-
hospitalar de pacientes e aeronave de asa rotativa 
para ações de resgate, dotada de equipamentos 
médicos homologados pelo Departamento de Aviação 
Civil - DAC. 

 

20 – Quando realizarem também o suporte básico de 
vida, as ambulâncias de resgate deverão ter uma 
configuração que garanta um salão de atendimento   
às vítimas de, no mínimo 8 metros cúbicos, além de 
compartimento isolado para a guarda de 
equipamentos de salvamento e deverão estar 
equipadas com, EXCETO: 

A) Maca articulada e com rodas. 

B) Instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, 
manômetro em local de fácil visualização e régua com 
saída simples.  

C) Manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para 
oxigenação, cilindro de oxigênio portátil com válvula. 

D) Ressuscitador manual adulto / infantil, luvas 
descartáveis cânulas orofaríngeas de tamanhos 
variados; tesoura reta com ponta romba; 
esparadrapo. 

E) Estetoscópio adulto e infantil; ressuscitador manual 
adulto / infantil. 


