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CONCURSO PÚBLICO CISSUL 
EDITAL Nº 02/2016 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas 

de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de 

Noções de Informática, 10 (dez) questões de Saúde Pública e 15 (quinze) questões de Conhecimentos 

Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a 

paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou 

incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal. NÃO 

SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o 

enunciado. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no fim desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe 

ao fiscal imediatamente.  

 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, 

conforme o modelo abaixo:  
 

 

  
 

 

 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 

 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos). (ITEM 10.1.3) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas 

antes de decorridas 60 (sessenta) minutos do início das provas. (ITEM 10.1.20) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o 

período de sigilo. (ITEM 10.1.23) 

 O tempo de duração das provas (três horas e trinta minutos) abrange a assinatura da Folha de 

Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de 

Respostas. (ITEM 10.1.3) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 29/01/2017, a partir das 20hs. (ITEM 9.13) 
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LINGUA PORTUGUESA 

 

INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo, que foi publicado em 2013, para responder às questões de 01 a 05. 

 

TEXTO I 

SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL: DIAS ATUAIS 

 

Superlotação, ausência de médicos e enfermeiros, falta de estrutura física, pacientes dispersos por 

corredores de hospitais e pronto socorro, demora no atendimento, falta de medicamentos e outros 

problemas mais, essa é a triste realidade da saúde pública do Brasil nos dias atuais. 

O descontentamento de quem utiliza as redes de saúde pública no Brasil tem se tornado cada vez mais 

nítido no rosto de cada brasileiro. Basta irmos a qualquer unidade básica de saúde, que logo perceberemos 

as dificuldades que as pessoas enfrentam durante uma consulta: são horas na fila de espera, algumas não 

resistem e acabam passando mal, outras de tanto esperar, preferem ir embora para suas casas sem receber 

o devido atendimento. 

Nos dias atuais, o Brasil é considerado, pelo ranking mundial, como a sexta maior economia do mundo. 

Mas como pode uma das maiores economias ter seu sistema de saúde pública defasado? 

Além das dificuldades e da falta de estrutura, a saúde do nosso país também tem enfrentado um problema 

gravíssimo, que envolve o dinheiro dos cofres públicos: os desvios de verbas destinadas à saúde. 

Infelizmente tanto a imprensa quanto os Ministérios Públicos Federal e Estadual têm divulgado diversos 

casos de irregularidades e corrupção que envolvem parlamentares em esquemas milionários de 

investimentos que deveriam servir para salvar vidas, mas, infelizmente, acabam indo ralo abaixo ou até 

mesmo para enriquecer políticos “canalhas” que não estão nem um pouco preocupados com a saúde do 

povo. 

Na tentativa de amenizar os problemas de saúde pública no Brasil, a presidenta Dilma Roussef, lançou no 

dia 8 de julho deste ano, o programa “Mais Médicos”, que tem como objetivo “importar” cerca de 15 mil 

médicos estrangeiros para reforçar e melhorar o atendimento nas regiões mais carentes de profissionais de 

saúde. 

Mas vale ressaltar que essa decisão não é fruto apenas do Governo Federal e sim do povo que, nas últimas 

manifestações, foi às ruas com suas faixas e cartazes reivindicar seus diretos à saúde, a um atendimento 

de qualidade e a melhorias nas redes públicas de saúde do país. 

Nos dias atuais, a saúde pública no Brasil está em coma profundo, respirando por aparelhos, entre a vida e 

a morte, será que as novas medidas poderão salvá-la? Será que esse caso é reversível? 

Fonte: http://www.portaleducacao.com.br/medicina/artigos/52515/saude-publica-no-brasil-dias-atuais Acesso em: 18/09/2016 - 

Texto Adaptado.  

QUESTÃO 1 

A partir da leitura do texto I, é CORRETO afirmar que: 

A) É escrito em 1ª pessoa.    C)  É escrito ora em 1ª, ora em 3ª pessoa. 

B) É escrito em 3ª pessoa.    D)  É escrito em 2ª pessoa. 

  

QUESTÃO 2 

A partir do estudo dos gêneros textuais, é CORRETO afirmar sobre o texto I que: 

A) É uma notícia.     C)  É um artigo de opinião. 

B) É uma reportagem.     D)  É um texto em versos. 

 

http://www.portaleducacao.com.br/medicina/artigos/52515/saude-publica-no-brasil-dias-atuais
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QUESTÃO 3 

De acordo com o autor do texto I, é CORRETO afirmar que: 

A) O Brasil não é um país com destaque para sua economia em nível mundial. 

B) O povo brasileiro está descontente com a saúde pública. 

C) A saúde pública está passando por um momento muito próspero. 

D) O povo brasileiro não deve recorrer ao Sistema de Saúde Pública. 

 

 

QUESTÃO 4 

Leia o excerto abaixo, retirado do texto I: 

Nos dias atuais, a saúde pública no Brasil está em coma profundo, respirando por aparelhos, entre a vida e 

a morte, será que as novas medidas poderão salvá-la? Será que esse caso é reversível? 

Com relação a expressão grifada no excerto lido, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Faz uso de uma linguagem denotativa. 

B) Faz uso de uma linguagem conotativa. 

C) Faz uso da função fática da linguagem.  

D) Faz uso da função emotiva da linguagem. 

 

 

QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa em que todos os vocábulos foram acentuados devido à mesma regra de acentuação. 

A) Ausência – física – saúde – pública.  

B) Médicos – últimas – políticos – física. 

C) Ausência – reversível – gravíssimo – básica. 

D) Ausência – física – reversível – políticos. 

 
 

QUESTÃO 6 

Releia o primeiro parágrafo do texto I: 

Superlotação, ausência de médicos e enfermeiros, falta de estrutura física, pacientes dispersos por 

corredores de hospitais e pronto socorro, demora no atendimento, falta de medicamentos e outros 

problemas a mais, essa é a triste realidade da saúde pública do Brasil nos dias atuais. 

Acerca do trecho sublinhado, é CORRETO afirmar que as vírgulas foram utilizadas para: 

A) separar vários sujeitos. 

B) fazer uma enumeração. 

C) separar vocativos. 

D) isolar apostos.  
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QUESTÃO 7 

No trecho: “Na tentativa de amenizar os problemas de saúde pública no Brasil, a presidenta Dilma 

Roussef, lançou no dia 8 de julho deste ano (...)”, é CORRETO afirmar que o termo “amenizar” foi 

empregado no sentido de: 

A) exterminar.      C)  diminuir. 

B) extinguir.      D)  apaziguar 

  

QUESTÃO 8 

A função de linguagem predominante no Texto I é: 

A) Fática.       C)  Metalinguística. 

B) Referencial.      D)  Emotiva. 

 

QUESTÃO 9 

Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são pronomes possessivos. 

A) Nosso – deste – que.      C)  Nosso – seu – que. 

B) Quem – essa – seu.     D)  Nosso – seu – suas. 

 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa em que o trecho grifado traz uso de um adjunto adverbial de tempo: 

A) “A proposta do Instituto Lado a Lado pela Vida, que coordena a ação (...).”   

B) “Nas redes sociais, a campanha vai tratar da saúde integral do homem (...).” 

C) “Com apoio do Senado Federal, o evento vai reunir profissionais de saúde (...).” 

D) “Durante todo o mês de novembro, serão realizadas atividades de orientação sobre o câncer de 

próstata(...).” 

 
 
INFORMÁTICA  

 

QUESTÃO 11 

Existem serviços para armazenamento e partilha de arquivos, baseados no conceito de "computação em 

nuvem", como Google Drive, One Drive e Dropbox. 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE uma característica do tipo de serviço descrito. 

A) Armazenar seus arquivos em um servidor na rede local, impedindo o acesso não autorizado a 

partir de redes externas.  

B) Armazenar arquivos, não permitindo seu compartilhamento com outros usuários. 

C) Acessar arquivos armazenados em qualquer lugar, desde que haja uma conexão à internet e um 

navegador Web.   

D) Permitir aos usuários controlar a versão online dos documentos compartilhados por outros 

usuários. 
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QUESTÃO 12 

O Brasil está entre os países com maior número de usuários de redes sociais.  

Assinale a alternativa que é conhecida como rede social profissional.  

A) Facebook.       C)  Twitter. 

B) Hangouts.      D)  LinkedIn. 

 
QUESTÃO 13 

João, utilizando o MS Excel 2010, digita em uma planilha do MS Excel 2010, em português, o valor 

“0,0031” na célula A1. 

Após a digitação do valor na célula, João clica com o botão direito do mouse e vai à caixa de diálogo 

Formatar Células. Nessa opção, ele seleciona o código de formatação #.##0,00. Esse código foi inserido 

na caixa de texto Tipo, da categoria Personalizado. 

Após essa formatação ser aplicada, assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula 

A1. 

A) 3,10.       C)  0. 

B) 0,00.       D)  0,31. 

 
QUESTÃO 14 

Considere a planilha do MS Excel 2010, instalação padrão em português, abaixo. 

 

Um usuário insere a função =CONCATENAR(A1;B1;C4) na célula C6. 

O valor obtido será igual a: 

A) 123. 

B) 6. 

C) 321. 

D) 121. 

 
QUESTÃO 15 

Você está trabalhando em um texto, utilizando o MS Word 10, versão português. Ao utilizar a tecla de 

atalho “CTRL + B” essa funcionalidade irá: 

A) Criar um novo documento. 

B) Salvar o documento com o qual você está trabalhando. 

C) Fechar o documento com o qual você está trabalhando.    

D) Remover a formatação de um parágrafo ou palavra selecionada. 
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SAÚDE PÚBLICA  

 

QUESTÃO 16 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196º, faz afirmações acerca da saúde.  

Sobre essas afirmações assinale a alternativa INCORRETA.  

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado. 

B) O direito à saúde é garantido mediante políticas sociais e econômicas. 

C) As políticas referentes à saúde devem visar à redução do risco de doença e de outros agravos 

apenas aos menos favorecidos na sociedade. 

D) As políticas referentes à saúde devem visar ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação do indivíduo. 

 

QUESTÃO 17 

Segundo o artigo 198º da Constituição Federal de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes, EXCETO: 

A) Descentralização. 

B) Atendimento integral. 

C) Participação da comunidade. 

D) Prioridade para serviços assistenciais, sendo atividades preventivas deixadas a cargo de 

organizações não governamentais. 

 
QUESTÃO 18 

Segundo o artigo 200º da Constituição Federal de 1988, está CORRETO afirmar que compete ao sistema 

único de saúde, além de outras atribuições:  

A) Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, sendo as de saúde do trabalhador 

responsabilidade do sistema privado. 

B) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar 

da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros 

insumos.  

C) Participar apenas da formulação da política das ações de saneamento básico, sendo a execução 

responsabilidade de outras esferas governamentais. 

D) Fiscalizar e inspecionar apenas alimentos oriundos da atividade agrícola, não sendo 

responsabilidade fiscalizar alimentos industrializados.  

 
QUESTÃO 19 

De acordo com o artigo 6º da Lei nº 8.080/90, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), EXCETO: 

A) Execução de ações de assistência terapêutica integral, excluindo a farmacêutica. 

B) Execução de ações de vigilância sanitária. 

C) Execução de ações de saúde do trabalhador. 

D) Execução de ações de vigilância epidemiológica. 
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QUESTÃO 20 

Segundo o artigo 199º da Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  

Sobre esse artigo da CF/88, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao sistema único de saúde, 

segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 

entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. 

B) A destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos é vedada. 

C) As empresas ou capitais estrangeiros, como indústrias farmacêuticas, podem participar 

diretamente e sem limitações na assistência à saúde no País, sendo as principais fontes de 

financiamento do sistema único de saúde. 

D) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 

substâncias humanas para fins de transplantes, pesquisa e tratamento, bem como coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 

comercialização. 

 
QUESTÃO 21 

Sobre a Lei Federal nº 8.080/90 e seus dispositivos, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) A saúde é um direto fundamental do ser humano, devendo o estado apenas realizar leis e 

fiscalizar o serviço privado, responsável por prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

B) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais. 

C) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas 

e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

D) O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade. 

 
QUESTÃO 22 

Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da Lei nº 8.080/90, o conjunto de atividades que se destina, 

através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos a 

riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 

São atividades de abrangência da saúde do trabalhador, segundo a lei n. 8.080/90, EXCETO: 

A) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho. 

B) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho.  

C) Participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde 

existentes no processo de trabalho. 

D) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador 

somente nas instituições e empresas públicas. 
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QUESTÃO 23 

As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram 

o sistema único de saúde, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198º da 

Constituição Federal/1988, obedecendo ainda a alguns princípios.  

Sobre os princípios que regem o sistema único de saúde segundo a Lei Federal nº 8.080/90, está 

CORRETO afirmar que este garante: 

A) Acesso universal aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

B) Igualdade da assistência à saúde, privilegiando os menos abastados. 

C) Centralização político-administrativa. 

D) Assistência integral, entendida como conjunto de ações e serviços curativos individuais, 

exclusivamente nos níveis de complexidade mais básicos do sistema. 

 

QUESTÃO 24 

A Lei Federal nº 8.124/90, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do sistema único de 

saúde. A respeito das instâncias colegiadas, Conferência de Saúde e Conselho de Saúde, pode-se afirmar 

que:  

I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos 

sociais. 

II. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (CONASEMS) terão representação no Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

III. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 

IV. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 

Assinale a alternativa CORRETA.  

A) Apenas I está correta.    C)  Todas estão corretas. 

B) Apenas IV está incorreta.    D)  Apenas II e III estão incorretas. 

 
QUESTÃO 25 

Sobre a humanização vista não como programa, mas como política pública que atravessa/transversaliza as 

diferentes ações e instâncias gestoras do sistema único de saúde, está INCORRETO afirmar que essa 

concepção implica em:  

A) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção 

de sujeitos. 

B) Contagiar, por atitudes e ações humanizadoras, a rede do SUS, incluindo trabalhadores da saúde 

e usuários; sendo excluídos os gestores que devem atuar sempre de forma distante. 

C) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas 

presente. 

D) Posicionar-se, como política pública: i) nos limites da máquina do Estado onde ela se encontra 

com os coletivos e as redes sociais; ii) nos limites dos Programas e Áreas do Ministério da Saúde, 

entre este e outros ministérios (intersetorialidade). 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

QUESTÃO 26 

Um veículo transitava em baixa velocidade em uma via e foi atingido por outro veículo em alta 

velocidade na traseira, na chegada da cena, foi determinado que se atendesse a vítima do veículo que foi 

atingido na traseira. Durante avaliação da biomecânica do trauma envolvida em situação de colisão com 

impacto traseiro, percebeu-se que o condutor era o único ocupante do veículo, usava cinto de segurança, o 

encosto de cabeça não estava ajustado e o air bag não acionou.  

Nesta situação o condutor, poderá ter se lesionado (a) MAIS provavelmente: 

A) O crânio. 

B) O tórax. 

C) A coluna cervical. 

D) A região pélvica. 

 
QUESTÃO 27 

Segundo recomendações da American Heart Association (AHA), acerca do Suporte Básico de Vida para 

profissionais de saúde, a relação entre compressões torácicas e ventilações a serem aplicadas em um 

atendimento por dois socorristas a uma vítima adulta, em PCR, é  

A) 5:1.  

B) 15:2.  

C) 30:1.  

D) 30:2.  

 
QUESTÃO 28 

Um dos pontos chave para o sucesso da reanimação cardiopulmonar é o atendimento precoce e eficiente 

e, para isso, é essencial seguir os passos da cadeia de sobrevivência com a finalidade de adequar o 

atendimento e realizá-lo em tempo hábil.  

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o primeiro procedimento dessa cadeia.  

A) Realizar compressões torácicas externas.  

B) Liberar vias aéreas e realizar duas ventilações de resgate.  

C) Reconhecer de imediato a PCR e chamar por ajuda.  

D) Realizar desfibrilação precoce. 

 

QUESTÃO 29 

Segundo a Portaria GM/MS n. 2.048/2002, são competências e atribuições que o técnico de enfermagem 

deve ter para o atendimento pré-hospitalar móvel, EXCETO: 

A) Realizar manobras de extração manual de vítimas. 

B) Determinar o local de destino do paciente após seu atendimento e sua estabilização. 

C) Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à 

distância do profissional enfermeiro. 

D) Participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências. 
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QUESTÃO 30 

Durante o atendimento a uma vítima de queda de grande altura, observou-se que a vítima estava com 

sangramento ativo na cavidade oral e via aérea obstruída.  

Assinale a alternativa que apresenta a ação ADEQUADA para o atendimento desse paciente. 

A) Manobra de Chin Lift e aspiração da cavidade oral. 

B) Manobra de hiperextensão e aspiração da cavidade oral. 

C) Oferecer O2 suplementar e lateralização da cabeça para saída de sangue na cavidade oral. 

D) Instalação de cânula orofaríngea e lateralização da cabeça para saída de sangue na cavidade oral. 

 

 

QUESTÃO 31 

Uma equipe do SAMU realiza atendimento a um paciente vítima de Traumatismo Crânio Encefálico 

(TCE) e, durante realização do exame primário, dentre outros sinais e sintomas, verificou-se que o 

paciente apresentou abertura ocular a dor, emitia sons incompreensíveis e decorticação ao estímulo 

doloroso.  

Considerando a escala de coma de Glasgow, assinale a alternativa que apresenta o escore desse paciente. 

A) 08 pontos. 

B) 07 pontos. 

C) 09 pontos. 

D) 05 pontos. 

 

 

QUESTÃO 32 

O choque neurogênico ocorre quando há lesão da medula que ocasiona perda da inervação simpática.  

São sinais e sintomas apresentados por uma vítima de TRM com choque neurogênico e sem outras lesões, 

EXCETO: 

A) Pele rosada, quente e seca.  

B) Pressão arterial diminuída.  

C) Taquicardia.  

D) Nível de consciência mantido. 

 

QUESTÃO 33 

Em um atendimento por profissionais de saúde a situação de parada cardiorrespiratória em criança, o 

pulso MAIS indicado para ser verificado é o: 

A) Poplíteo.  

B) Braquial.  

C) Radial.  

D) Cefálico.  
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QUESTÃO 34 

Segundo a Portaria GM/MS nº 2048/2002, define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou 

aquaviário) que se destine exclusivamente ao transporte de enfermos. Sobre a classificação das 

ambulâncias e sua tripulação, analise as afirmativas abaixo: 

I. Tipo B: Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de 

pacientes com risco de morte conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de 

morte desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local 

e/ou durante transporte até o serviço de destino. Equipe: 2 profissionais, sendo um o motorista e 

um técnico ou um auxiliar de enfermagem. 

II. Tipo C: Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de 

pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que 

necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos 

necessários para esta função. Equipe: 3 profissionais, sendo um motorista, um enfermeiro e um 

médico. 

III. 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. Equipe: 3 

profissionais,  um médico, um enfermeiro ou técnico de enfermagem e um piloto. 

IV. VIR – Veículo de Intervenção Rápida: Este veículo, também chamado de veículo leve, veículo 

rápido ou veículo de ligação médica é utilizado para transporte de médicos com equipamentos que 

possibilitam oferecer suporte avançado de vida nas demais ambulâncias de suporte básico de vida. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas.  

B) I e IV apenas.  

C) II, III e IV apenas.  

D) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 35 

Uma equipe do SAMU foi empenhada para atender uma vítima de atropelamento em via de trânsito 

rápido. Chegando ao local, observa-se que o paciente está em decúbito ventral e com sangramento 

abundante no crânio.  

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a primeira ação a ser desempenhada na 

chegada da cena. 

A) Determinar se o paciente consegue falar. 

B) Controlar sangramento.  

C) Realizar rolamento em bloco do paciente para decúbito dorsal.  

D) Assegurar segurança da cena.  
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QUESTÃO 36 

Sobre as diretrizes para utilização de colares cervicais rígidos, analise as afirmativas abaixo: 

I. Seu uso isolado imobiliza adequadamente.  

II. Deve ser de tamanho adequado para cada paciente.  

III. Não deve impedir a abertura da boca do paciente.  

IV. Não deve obstruir ou dificultar a respiração. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas.  

B) II e III apenas.  

C) II, III e IV apenas.  

D) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 37 

Você recebeu a prescrição médica de administrar 2mg de dexametasona pela via endovenosa. A 

apresentação disponível desta medicação é ampola de 4mg por ml com volume total de 2,5ml.  

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade em ml que deve ser administrada para o paciente receber 

a dose prescrita. 

A) 1,5ml.  

B) 1,0ml.  

C) 0,5ml.  

D) 2,0ml. 

 

QUESTÃO 38 

Assegurar via aérea pérvia é primordial no tratamento e reanimação do traumatizado. Sobre as técnicas 

fundamentais de controle das vias aéreas, analise as afirmativas abaixo: 

I. O primeiro passo no tratamento das vias aéreas deve ser uma rápida inspeção visual da orofaringe.  

II. Uma das manobras manuais de abertura de vias aéreas é a tração da mandíbula no trauma, a 

mandíbula é empurrada anteriormente com os polegares nos arcos zigomáticos e os indicadores e 

dedos médios no ângulo da mandíbula no mesmo lado.  

III. A aspiração prolongada do doente pode levar a hipoxemia. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas.  

B) II e III apenas.  

C) I e III apenas.  

D) I, II e III. 
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QUESTÃO 39 

As fraturas fechadas de fêmur requerem uma consideração especial. O emprego de tração, tanto manual 

quanto pelo uso de aparelho mecânico, ajuda a promover o tamponamento do sangramento para terceiro 

espaço e diminuir a dor do paciente.  

São contraindicações ao uso de talas de tração neste tipo de lesão, EXCETO: 

A) Suspeita de fratura de bacia. 

B) Amputação do pé. 

C) Suspeita de fratura de colo de fêmur. 

D) Acavalamento das extremidades ósseas fraturadas. 

 

QUESTÃO 40 

Considerando o atendimento a uma vítima de trauma com hemorragia externa, avalie as seguintes 

asserções e a relação proposta entre elas. 

I. A elevação de uma extremidade como etapa intermediária no controle de um sangramento que não 

cessou com compressão local com compressas estéreis não é mais recomendado, 

PORQUE 

II. Caso a extremidade esteja fraturada, esta manobra poderia potencialmente transformar uma fratura 

fechada em uma aberta ou aumentar a hemorragia interna.  

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.  

A) I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  

B) I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  

C) I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

D) I e II são proposições falsas.   
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FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO) 
 
 

01 21 

02 22 

03 23 

04 24 

05 25 

06 26 

07 27 

08 28 

09 29 

10 30 

11 31 

12 32 

13 33 

14 34 

15 35 

16 36 

17 37 

18 38 

19 39 

20 40 
 

 

 
 
 
 
 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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