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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 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

Aquela bola 

Na volta do jogo, o pai dirigindo o carro, a mãe ao seu lado, 
o garoto no banco de trás, ninguém dizia nada. Finalmente o 
pai não se aguentou e falou: 

- Você não podia ter perdido aquela bola, Rogério. 

- Luiz Otávio… – começou a dizer a mãe, mas o pai 
continuou: 

- Foi a bola do jogo. Você não dividiu, perdeu a bola e eles 

fizeram o gol. 

- Deixa o menino, Luiz Otávio. 

- Não. Deixa o menino não. Ele tem que aprender que, 
numa bola dividida como aquela, se entra pra rachar. O outro, o 
loirinho, que é do mesmo tamanho dele, dividiu, ficou com a 
bola, fez o passe para o gol e eles ganharam o jogo. 

- O loirinho se chama Rubem. É o melhor amigo dele. 

- Não interessa, Margarete. Nessas horas não tem amigo. 

Em bola dividida, não existe amigo. 

- E se ele machucasse o Rubem? 

- E se machucasse? O Rubem teve medo de machucá-lo? 
Não teve. Entrou mais decidido do que ele na bola, ficou com 
ela e eles ganharam o jogo. 

- Você está dizendo para o seu filho que é mais importante 
ficar com a bola do que não machucar um amigo? 

- Estou dizendo que em bola dividida ganha quem entra 

com mais decisão. Amigo ou não. 

- Vale rachar a canela de um amigo pra ficar com a bola? 

- Vale entrar com firmeza, só isso. Pé de ferro. Doa a quem 
doer. 

- É apenas futebol, Luiz Otávio. 

- Aí é que você se engana. Não é apenas futebol. É a vida. 
Ele tem que aprender que na vida dele haverão várias ocasiões 
em que ele terá que dividir a bola pra rachar e…. 

- Haverá – disse Rogério, no banco de trás. 

- O quê? 

- Acho que não é “haverão”. É “haverá”. O verbo haver 
não… 

- Ah, agora estão corrigindo meu português. Muito bem! Eu 

não sou apenas o pai insensível, que quer ver o filho 
quebrando pernas pra vencer na vida. Também não sei 
gramática. 

- Luiz Otávio… 

- Pois fiquem sabendo que o que se aprende na vida é 

muito mais importante do que o que se aprende na escola. 
Está me ouvindo, Rogério? Um dia você ainda vai agradecer ao 
seu pai por ter lhe ensinado que na vida vence quem entra nas 
divididas pra valer. 

- Como você, Luiz Otávio? 

- O quê? 

- Você dividiu muitas bolas pra subir na vida, Luiz Otávio? 
Não parece, porque não subiu. 

- Ora, Margarete… 

- Conta pro Rogério em quantas divididas você entrou na 
sua vida. Conta por que o Simão acabou chefe da sua seção 
enquanto você continuou onde estava. Conta! 

- Margarete… 

- Conta! 

- Eu estava falando em tese… 

Luís Fernando Veríssimo 

 

01 – Luís Fernando Veríssimo é um dos mais 
aclamados cronistas da atualidade. Assinale a 
alternativa que defina de forma mais precisa o 
gênero discursivo crônica: 

A) É uma narrativa normalmente pouco extensa que 
abusa da linguagem conotativa em busca de um 

intenso rigor formal. 

B) É um gênero híbrido que traz elementos tanto do 
jornalismo como da literatura que aborda questões do  
cotidiano. 

C) É um gênero teatral mais curto, haja vista o alto 
número de falas das personagens. 

D) É impossível retratar com precisão o que é uma 
crônica, haja vista a total ausência de rigor formal em 
sua natureza. 

E) Faz parte do gênero lírico, em virtude de abordar os 
sentimentos mais comuns no cotidiano das pessoas.  

 

 
02 – No trecho abaixo existe uma palavra homógrafa, 

ou seja, que apresenta o mesmo som, porém 
diferentes grafias em diferentes contextos: 

Conta pro Rogério em quantas divididas você entrou na sua 

vida. Conta por que o Simão acabou chefe da sua seção 
enquanto você continuou onde estava. Conta! 

Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
(sessão, seção ou cessão) foi usada de forma 

equivocada segundo as normas da gramática da 
língua portuguesa: 
 

A) Se nos apressarmos, conseguiremos chegar a tempo 
da sessão das 21h. 

B) Por favor, onde f ica a sessão de f rios? 

C) Felizmente, o pai deixou claro em seu testamento a 
cessão de suas terras. 

D) Roberto não gostou quando trocado de seção em sua 
empresa. 

E) Está pronto para mais uma sessão de derrota no 
xadrez? 

 

03 – O personagem Rogério corrige o pai em relação 
ao uso do verbo haver, porém é interrompido no 

momento em que explicaria ao pai o motivo de seu 
equívoco. Assinale a alternativa que explica 
corretamente o motivo do erro de Luiz Otávio: 

A) Neste contexto o verbo haver não vai para o plural, 
por tratar-se de um relato de tempo transcorrido. 

B) O verbo haver nunca é conjugado no plural, f icando 
indef inidamente na terceira pessoa do singular.  

C) O verbo haver em alguns contextos não apresenta 
sujeito, por exemplo, quando apresenta sentido de 

existir, como no caso da crônica. 

D) O verbo haver, quando conjugado no futuro, o que é o 
caso mostrado na crônica, nunca apresenta sujeito, 
por isso f icaria no singular. 

E) Como naquele contexto o verbo apresenta sujeito 
indeterminado, o verbo obrigatoriamente deve 
permanecer na terceira pessoa do singular. 
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04 – Assinale a alternativa em que o uso da vírgula 

NÃO é explicado de maneira satisfatória entre 
parênteses: 

A) Você não podia ter perdido aquela bola, Rogério. (a 
vírgula está isolando um vocativo) 

B) Luiz Otávio… – começou a dizer a mãe, mas o pai 
continuou. (sempre é usado vírgula antes de 
conjunções adversativas) 

C) Em bola dividida, não existe amigo. (Adjunto adverbial 
deslocado de sua posição habitual é isolado por 

vírgula) 

D) Não teve. Entrou mais decidido do que ele na bola, 
f icou com ela e eles ganharam o jogo. (separar 
orações coordenadas assindéticas) 

E) Está me ouvindo, Rogério? (Separar uma expressão 
explicativa) 

 

05 – A partícula “se” apresenta diferentes funções 
dentro da língua portuguesa. Assinale a alternativa 
em que a definição de “se” apresentada entre 

parênteses é a desempenhada pelas orações 
apresentadas abaixo: 

A) Ele tem que aprender que, numa bola dividida como 
aquela, se entra pra rachar. (conjunção integrante) 

B) E se ele machucasse o Rubem? (conjunção 
condicional) 

C) Aí é que você se engana. (índice de indeterminação 
do sujeito) 

D) Pois f iquem sabendo que o que se aprende na vida 
[...] (conjunção condicional) 

E) [...] é muito mais importante do que o que se aprende 
na escola. (pronome ref lexivo) 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                          
ATUALIDADES 

06 – O presidente Jair Bolsonaro afirmou em 14 de 
outubro de 2021 que determinará que o ministro de 
Minas e Energia, Bento Albuquerque, altere a 
bandeira tarifária para "normal" em novembro. A 

declaração foi feita na Conferência Global 2021. 

Segundo este assunto, classifique os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(    )  Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel ), 
as bandeiras tarifarias "indicam se haverá ou não 

acréscimo no valor da energia a ser repassada ao 
consumidor final, em função das condições de geração de 
eletricidade".  

(    )  Desde o dia 1º de setembro, está em vigor, na conta de 
luz, a chamada "bandeira escassez hídrica", que adiciona 
R$ 14,20 a cada 100 kilowatt/hora consumido. O valor é 
69,6% maior que a bandeira vermelha patamar 2, que, até 
o final de agosto, era a mais alta. 

(    )  Quando anunciou a nova modalidade, o diretor-geral da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André 
Pepitone, disse que o objetivo era custear uma geração 
adicional, provocada pela crise hídrica, considerada a pior 
dos últimos 91 anos.  

(    )  Famílias de baixa renda incluídas na Tarifa Social de 
Energia Elétrica são isentas de pagar a bandeira 
"escassez hídrica". 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, F 

 

07 – De acordo com matéria publicada no portal g1 
os brasileiros estão pagando cada vez mais para 

encher o tanque do carro. Em algumas cidades do 
país, o preço do litro da gasolina já passa dos R$ 7 – 
e se transformou num dos vilões da inflação deste 

ano, responsável por afetar duramente o orçamento 
das famílias brasileiras. 

Com relação ao motivo do preço nos combustíveis 
estar subindo, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A formação do preço dos combustíveis é composta 
pelo preço exercido pela Petrobras nas ref inarias, 

mais tributos federais (PIS/Pasep, Cof ins e Cide) e 
estadual (ICMS), além do custo de distribuição e 
revenda. Há ainda o custo do etanol anidro na 

gasolina, e o diesel tem a incidência do biodiesel. As 
variações de todos esses itens são o que determina o  
quanto o combustível vai custar nas bombas. 

B) O principal 'motor' das altas da gasolina e do diesel 
vem sendo o real desvalorizado. 

C) O valor do combustível também é inf luenciado pela 
recuperação da cotação do petróleo no mercado 

internacional. Depois do choque provocado pela 
pandemia de coronavírus, a economia global deve ter 
um crescimento robusto neste ano, o que aumenta a 

busca pela commodity e, consequentemente, ajuda a 
puxar os preços para cima. 

D) Uma das principais acusações correntes sobre a alta 
de preços está relacionada ao Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços – o ICMS. O 

imposto estadual, de fato, tem grande peso sobre o 
valor na bomba. A alíquota não varia entre os estados 
e no caso da gasolina, é de 45%. 

E) No governo Michel Temer, a Petrobras alterou a sua 
política de preços de combustíveis para seguir a 

paridade com o mercado internacional. Os preços de 
venda dos combustíveis praticados pela estatal 
passaram a seguir o valor do petróleo no mercado 

internacional e a variação cambial. Dessa forma, uma 
cotação mais elevada da commodity e/ou uma 
desvalorização do real têm potencial para contribuir 

com uma alta de preços no Brasil, por exemplo. A 
Petrobras é dominante no mercado. E, portanto, 
qualquer mudança adotada pela estatal tem 

capacidade para produzir um impacto em toda a 
cadeia. 

 

08 – O relatório final da CPI da Covid que foi 
entregue ao Senado em 20/10/2011 pediu aos órgãos 
públicos o indiciamento do presidente da República, 

Jair Bolsonaro (sem partido), por estes crimes: 

I. Crime de epidemia com resultado de morte: crime previsto 
no Código Penal que prevê pena de prisão para quem 
causar ou propagar pandemia. Pode ser com ou sem 
intenção. 

II. Crime de emprego irregular de verba pública: crime 
previsto no Código Penal para funcionário ou agente 
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público que emprega recursos públicos de forma irregular, 
diferentemente do previsto originalmente. 

III. Crime de incitação ao crime: crime previsto no Código 

Penal para quem incentiva publicamente a prática de 
qualquer crime previsto em lei. 

IV. Crime de falsificação de documentos particulares: crime 
previsto no Código Penal que estipula penas de prisão 
para quem falsifica parcial ou totalmente um documento 
público ou particular. Não se exige, pela lei, que a 
falsificação tenha algum objetivo específico. 

V. Crime de charlatanismo: crime previsto no Código Penal 
que pune quem divulga, propaga, ou anuncia a cura de 
uma doença de um modo não autorizado pela ciência, 
como um meio secreto ou infalível, por exemplo. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto.  

B) Apenas o item III está incorreto.  

C) Apenas os itens III e IV estão incorretos.  

D) Apenas o item V está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

09 – Com os pedidos de demissões de quatro 
secretários do Ministério da Economia em 21 de 

outubro de 2021, as baixas na equipe montada pelo 
ministro Paulo Guedes desde o início do governo já 
chegam a mais de dez nomes. A saída dos quatro 

coincide com o momento em que o governo busca 
alterar regras fiscais para aumentar o valor do novo 
Bolsa Família, chamado de Auxílio Brasil.  

Os quatro que se demitiram em 21/10/2021 foram, 
EXCETO: 

A) Bruno Funchal (Tesouro e Orçamento) 

B) Jeferson Bittencourt (Tesouro Nacional) 

C) Gildenora Dantas (secretária especial adjunta de 
Tesouro e Orçamento) 

D) Salim Mattar (secretário especial de Desestatização) 

E) Rafael Araujo (secretário-adjunto do Tesouro 
Nacional) 

 

10 – A tensão provocada pelo governo Jair 
Bolsonaro no mercado financeiro com a mudança na 
regra do teto de gastos deve minar ainda mais o já 

lento crescimento da economia brasileira. O 
crescimento econômico do próximo ano será afetado 
por uma combinação bastante perversa e conhecida 

dos brasileiros: a piora fiscal aumenta a percepção 
de risco dos investidores sobre a economia 
brasileira e provoca uma desvalorização do real. A 

perda de valor da moeda brasileira implica em mais 
inflação, e força o Banco Central a aumentar a taxa 
básica de juros (Selic) para conter a alta de preços. 

Juros mais altos inibem os investimentos pela 
empresa e o consumo pelas famílias. 

De acordo com matéria publicada no g1 em 
23/10/2021, são motivos que devem fazer a economia 

brasileira crescer menos: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Piora das contas públicas: O que detonou a piora 
para as expectativas da economia foi a manobra do 

governo Bolsonaro para furar o teto de gasto com o 

objetivo de bancar Auxílio Brasil. O governo planeja 
alterar o teto com duas manobras: Alterar o período 
de correção do teto para sincronizar com o período de 

correção das despesas; E reduzir o montante a ser 
pago com precatórios em 2022. 

B) Câmbio depreciado: o aumento da incerteza dos 
investidores com a economia brasileira deve provocar 
uma nova rodada de desvalorização do real. 

C) Inf lação em alta: O real depreciado tem um impacto 
direto na inf lação. Hoje, o Brasil lida com um quadro 

inf lacionário bastante dif ícil. No acumulado de 12 
meses até setembro, o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) chegou a 10,25%. Foi a 

maior taxa anual desde fevereiro de 2016. 

D) Juros em baixa: Com a escalada da inf lação, o Banco  
Central vai diminuir ainda mais a taxa básica de juros. 
Juros em baixa encarecem o investimento para as 
empresas e o consumo para as famílias, dif icultando 

o crescimento econômico. 

E) Piora do cenário externo: Além de todos os desaf ios 
domésticos, o Brasil enfrenta um cenário externo de 
bastante incerteza. Nas economias avançadas, a 
inf lação também se mostra persistente, o que pode 

fazer com que os principais bancos centrais do 
mundo aumentem os juros antes do esperado. Com o  
estrago provocado pela pandemia, as autoridades 

monetárias de vários países reduziram os juros para 
estimular a economia. Juros mais alto em economias 
avançadas têm potencial para atrair recursos 

aplicados em mercados emergentes, como o 
brasileiro. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA ÁREA DA SAÚDE 

11 – Considerando o Artigo 36, da Lei N° 8.080, de 19 
de setembro de 1990, que estabelece que o 
“processo de planejamento e orçamento do Sistema 
Único de Saúde - SUS será ______________, do nível 

local até o federal, ouvidos seus órgãos 
deliberativos, compatibilizando-se as necessidades 
da política de saúde com a disponibilidade de 

recursos em planos de saúde dos Municípios, dos 
Estados, do Distrito Federal e da União” 

Complete a lacuna acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) Reunida   B) Descendente  

C) Estabelecida  D) Realocado  

E) Ascendente 

 

12 – Para efeitos desse Pacto pela Vida será 
considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais. 

As ações estratégicas são: 

I. Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa  

II. Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa 
Idosa  

III. Atenção Diferenciada na Internação  

IV. Assistência Farmacêutica  

V. Atenção domiciliar  
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Relacione: 

(     ) Instrumento de cidadania com informações relevantes 

sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor 
acompanhamento por parte dos profissionais de saúde. 

(     ) Instituir avaliação geriátrica global realizada por equipe 
multidisciplinar, a toda pessoa idosa internada em hospital 
que tenha aderido ao Programa de Atenção Domiciliar. 

(     ) Desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e 
o acesso da população idosa. 

(     ) Para indução de ações de saúde, tendo por referência as 
diretrizes contidas na Política Nacional de Saúde da 
Pessoa Idosa. 

(     ) Instituir esta modalidade de prestação de serviços ao 
idoso, valorizando o efeito favorável do ambiente familiar 
no processo de recuperação de pacientes e os benefícios 
adicionais para o cidadão e o sistema de saúde. 

A sequência CORRETA é: 

A) I, IV, III, II, V 

B) V, II, I, III, IV 

C) III, V, I, II, IV 

D) I, III, IV, II, V 

E) II, V, IV, III, I 

 

13 – Os Municípios, Estados e DF que não 
apresentarem condições de assumir integralmente 
as responsabilidades atribuídas a todos no Termo de 
Compromisso de Gestão na data de sua assinatura 

devem pactuar um cronograma, parte integrante do 
referido Termo de Compromisso, com vistas a 
assumi-las. O Termo de Compromisso de Gestão 

Municipal deve ser construído em sintonia com o 
Plano Municipal de Saúde, em negociação com o 
estado e municípios da sua região de saúde.  

Art. 9: Definir o fluxo para aprovação do Termo de 
Compromisso de Gestão Municipal: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Aprovação no Conselho Municipal de Saúde; 

B) Encaminhamento para a Comissão Intergestores 
Bipartite;  

C) Após pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, 
a Secretaria Estadual de Saúde encaminhará para a 

Comissão Intergestores Tripartite o Extrato do Termo 
de Compromisso de Gestão Municipal, juntamente 
com o Extrato do Termo de Compromisso entre Entes 

Públicos, quando couber; a Declaração da Comissão 
Intergestores Bipartite de Comando Único do Gestor 
Municipal, observada a pactuação estabelecida; o 

Termo do Limite Financeiro Global do Município e o 
Relatório dos Indicadores de Monitoramento;  

D) Após receber os documentos a Comissão 
Intergestores Bipartite e a Comissão Intergestores 
Tripartite terão o prazo de 60 dias, a partir da data do 

protocolo, para renunciar;  

E) Após homologação na Comissão Intergestores 
Tripartite, esta encaminhará os documentos citados 
no item III para o Ministério da Saúde, visando 
publicação de portaria contendo informações sob re o  

Termo de Compromisso de Gestão Municipal e o 
Termo do Limite Financeiro Global, para subsidiar o 
processo de monitoramento. 

14 – O conhecimento sobre a transmissão da COVID-
19 está sendo atualizado continuamente, sendo que, 
até o momento, é sabido que pode ocorrer 
diretamente, pelo contato com pessoas infectadas 

pelo SARS-CoV-2 (através de gotículas respiratórias) 
ou indiretamente, pelo contato com superfícies ou 
objetos que foram utilizados por uma pessoa 

infectada. O período de incubação é estimado: 

A) Entre 1 a 7 dias, com mediana de 5 a 7 dias. 

B) Entre 1 a 14 dias, com mediana de 5 a 6 dias. 

C) Entre 1 a 5 dias, com mediana de 3 a 6 dias. 

D) Entre 1 a 4 dias, com mediana de 2 a 10 dias. 

E) Entre 1 a 10 dias, com mediana de 5 a 14 dias. 
 

15 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017 que aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 
organização da Atenção Básica, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). São 

responsabilidades comuns a todas as esferas de 
governo, EXCETO: 

A) Contribuir para a reorientação do modelo de atenção 
e de gestão com base nos princípios e nas diretrizes 
contidas nesta portaria; 

B) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da 
Família - ESF como estratégia prioritária de 

expansão, consolidação e qualif icação da Atenção 
Básica; 

C) Garantir a inf raestrutura adequada e com boas 
condições para o funcionamento das UBS, garantindo  
espaço, mobiliário e equipamentos, além de 
acessibilidade de pessoas com def iciência, de acordo  

com as normas vigentes; 

D) Contribuir com o f inanciamento tripartite para 
fortalecimento da Atenção Básica; 

E) Assegurar ao usuário o acesso universal, imparcial e 
coordenado às ações e serviços de atenção, além de 
outras atribuições que venham a ser favorável pelas 
Comissões Intergestores. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SAMU) 

16 – Segundo a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), biossegurança é a condição de 
segurança alcançada por um conjunto de ações 

destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar 
riscos inerentes às atividades que possam 
comprometer a saúde humana, animal e o meio 

ambiente. Para que essa condição seja alcançada, é 
necessário que todos os envolvidos na assistência 
pré-hospitalar adotem os recursos disponíveis para 

que sejam alcançados os mais altos padrões de 
segurança e qualidade. Quando ocorrer um acidente 
de trabalho o técnico de enfermagem deve proceder, 

EXCETO: 

A) Cuidados imediatos após exposição: lavagem 
exaustiva do local exposto com água e sabão nos 
casos de exposição percutânea ou cutânea. 

B) Buscar atendimento médico para avaliação do 
acidente e orientação sobre medidas de 
quimioprof ilaxia. 
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C) A quimioprof ilaxia está disponível para HIV e HBV. 
Quando indicada, a quimioprof ilaxia deve ser iniciada 
o mais rápido possível após a exposição, sendo o 
prazo máximo 30 dias. Após esse intervalo não há 

mais ef icácia. 

D) Nas exposições de mucosas lavar apenas com água 
ou solução salina f isiológica. 

E) Procedimentos que aumentam a área exposta 
(cortes, injeções locais) e a utilização de soluções 
irritantes como éter, hipoclorito ou glutaraldeído são 
contraindicados. 

 

17 – O choque é uma falha circulatória grave. 
Independentemente da sua causa, o sangue não está 
conseguindo circular fisiologicamente para o levar o 

oxigênio e nutrientes para o corpo, levando à 
falência gradual dos órgãos. “A circulação é afetada 
por pressão exercida ou no coração (tamponamento 

cardíaco) ou em grandes vasos do tórax 
(pneumotórax hipertensivo).”  

O conceito acima se refere a qual tipo de choque: 

A) Choque séptico. 

B) Choque neurogênico. 

C) Choque anaf ilático. 

D) Choque obstrutivo. 

E)  Nenhuma das alternativas acima 
 

18 – As Unidades Móveis para atendimento de 
urgência podem ser das seguintes espécies: 

I. Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre: tripulada 
por no mínimo 2 (dois) profissionais, sendo um condutor 
de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de 
enfermagem; 

II. Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre: 
tripulada por no mínimo 3 (três) profissionais, sendo um 
condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e um 
médico; 

III. Equipe de Aeromédico: composta por no mínimo um 
médico e um enfermeiro; 

IV. Equipe de Embarcação: composta por no mínimo 2 (do is) 

ou 3 (três) profissionais, de acordo com o tipo de 
atendimento a ser realizado, contando com o condutor da 

embarcação e um auxiliar/ técnico de enfermagem, em 
casos de suporte básico de vida, e um médico e um 
enfermeiro, em casos de suporte avançado de vida; 

V. Motolância: conduzida por um profissional somente de 
nível superior em enfermagem com treinamento para 
condução de motolância. 

Com relação ao atendimento de urgência assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) Apenas as af irmativas I, IV e V estão corretas. 

B) Apenas as af irmativas I, II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as af irmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as af irmativas II e V estão corretas. 

E) Todas as af irmativas estão corretas. 
 

19 – Dos procedimentos técnicos de atendimento, a 
prática estabelecida através do acolhimento é um 

dos procedimentos iniciais para o atendimento ao 
usuário em qualquer situação de socorro. Recolher 

que o outro traz como legítima e singular 

necessidade de saúde, construindo uma relação 
entre equipe/serviço/população. Na prática é a escuta 
qualificada oferecida pelas equipes às necessidades 

do usuário, é possível garantir o acesso oportuno 
desses usuários a tecnologias adequadas às 
necessidades, ampliando a efetividade das práticas 

de saúde. Isso assegura, por exemplo, que todos 
sejam atendidos com prioridades a partir da 
avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco.  

Em relação ao atendimento em via pública é correto 
afirmar, EXCETO: 

A) Solicitar que a CRU (Central de Regulação às 
Urgências) comunique à polícia para fazer a proteção 
do local e da equipe, se necessário. 

B) Abordar e avaliar a vítima, realizando procedimentos 
urgentes para estabilização do quadro, se necessário . 

C) Utilizar equipamentos de proteção coletivo (cones) 
para sinalizar o local da ocorrência e proteger a 
equipe de terceiros, se necessário. 

D) Pedir para que populares e curiosos se afastem, 
dando espaço para a equipe trabalhar. 

E) Não colocar a vítima dentro da unidade móvel, 
procedendo aos demais cuidados, mesmo com a 

exposição a curiosos. 

 

20 – O SAMU é um serviço gratuito, que funciona 24 
horas, por meio da prestação de orientações e do 
envio de veículos tripulados por equipe capacitada, 
acessado pelo número "192" e acionado por uma 

Central de Regulação das Urgências.  

Dentro da equipe multidisciplinar, são atribuições do 
Técnico de Enfermagem, EXCETO: 

A) Assumir e prestar assistência de maior complexidade 
técnica à pacientes graves e com risco de vida, que 
exijam conhecimentos científ icos adequados e 

capacidade de tomar decisões imediatas. 

B) Reportar o caso para CRU (Central de Regulação às 
Urgências) e seguir orientações/determinações do 
Médico Regulador (MR). 

C) Orientar paciente e familiar quando liberar no local, 
certif icando-se de que compreenderam as 
orientações. 

D) Prestar assistência segura aos pacientes, zelando 
pela sua integridade f ísica e psíquica. 

E) Preencher f icha de atendimento de maneira completa, 
objetiva e com letra legível, deixando uma via no local 

onde o paciente for entregue. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    
MOTORISTA / SOCORRISTA (SAMU) 

16 – O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de 
órgãos e entidades que tem por finalidade o 

exercício das atividades de planejamento, 
administração, normatização, pesquisa, registro e 
licenciamento de veículos.  

Quem são estes órgãos e entidades?  

A) Os Estados, os Municípios e a União somente.  
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B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios somente. 

C) Os Municípios, as associações de trânsito e os 
Estados somente.  

D) Distrito Federal e a União somente. 

E) Municípios e Estados somente. 
 

17 – Os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e 

operação de trânsito e as ambulâncias, além de 
prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, 
estacionamento e parada, quando em serviço de 

urgência, de policiamento ostensivo ou de 
preservação da ordem pública, observadas as 
seguintes disposições, EXCETO: 

A) Quando os dispositivos regulamentares de alarme 
sonoro e iluminação intermitente estiverem 

acionados, indicando a proximidade dos veículos , 
todos os condutores deverão deixar livre a passagem 
pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e 

parando, se necessário; 

B) Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou 
avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no 
passeio e somente atravessar a via quando o veículo 
já tiver passado pelo local; 

C) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de 
iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer 

quando da efetiva prestação de serviço de urgência; 

D) A prioridade de passagem na via e no cruzamento 
deverá se dar com velocidade reduzida e com os 
devidos cuidados de segurança, obedecidas as 
demais normas; 

E) As prerrogativas de livre circulação e de parada 
poderão ser aplicadas somente quando os veículos 

não estiverem identif icados por dispositivos 
regulamentares de alarme sonoro e iluminação 
intermitente. 

 

18 – A forma de dirigir, que permite a você 
reconhecer antecipadamente as situações de perigo 

e prever o que pode acontecer com você, com seus 
acompanhantes, com o seu veículo e com os outros 
usuários da via. O Condutor _____________ é aquele 

que adota procedimentos preventivos no trânsito, 
sempre com cautela e civilidade. Dirige sempre 
pensando em segurança, em prevenir acidentes, 

independente dos fatores externos e das condições 
adversas que possam estar presentes. 

Assinale a alternativa que completa a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) Calmo 

B) Operante 

C) Defensivo 

D) Garantidor 

E) Preventivo 
 

19 – São atribuições do Condutor Veículo de 
Urgência (Socorrista), EXCETO: 

A) Informar ao RO se a viatura necessita de manutenção 
imediata. 

B) Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a 
central de regulação e seguir suas orientações. 

C) Após o acionamento, conduzir a viatura para o local 
da ocorrência, procurando o melhor trajeto, 
respeitando a legislação de trânsito, as regras gerais 
de condução de veículo de emergência e as normas 

da direção defensiva como consta no Código de 
Trânsito Brasileiro. 

D) Assumir e prestar assistência de maior complexidade 
técnica à pacientes graves e com risco de vida, que 
exijam conhecimentos científ icos adequados e 

capacidade de tomar decisões imediatas. 

E) Auxiliar a equipe nos atendimentos, auxiliar a equipe 
de saúde nos procedimentos básicos de suporte à 
vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte 
de vítimas; realizar medidas de reanimação 

cardiorrespiratória básica, realizando procedimentos 
conforme sua competência 

 

20 – A comunicação via rádio deve ser realizada 
sempre que necessário para repasse de informações 
referentes aos atendimentos e ao serviço. Deve ser 

de forma objetiva, rápida e de fácil entendimento 
entre as partes. A equipe de assistência deve sempre 
dar prioridade de fala no rádio para os acionamentos 

em código 01 ou vermelho ou intercorrências que 
necessitam da atenção da CRU (central de regulação 
das urgências), do mesmo modo o rádio operador.  

Os códigos de radiocomunicação são, EXCETO: 

A) QAP – Estou na escuta. 

B) QRU – Mensagem urgente. 

C) QSL – Entendido. 

D) QSQ – Tem médico abordo? 

E) QRS – Transmitir mais rapidamente. 

 


