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CONCURSO PÚBLICO CISSUL 
EDITAL Nº 02/2016 

CARGO: ENFERMEIRO 

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 começo 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 

 

QUESTÃO 1 

Leia este trecho. 

“E este ‘enorme presente’ é reproduzido com perfeição técnica cada vez maior, nos fazendo 

boiar num tempo parado, mas incessante, num futuro que “não para de não chegar”. 

Nesse trecho, o verbo que está no presente do indicativo é  

A) fazer. 

B) boiar. 

C) parar. 

D) chegar. 

 
QUESTÃO 2 

Em relação à concordância nominal e considerando a norma padrão da Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa que apresenta incorreção.  

A) As ambulâncias são distribuídas estrategicamente, de modo a otimizar o tempo-resposta entre os 

chamados da população e o encaminhamento aos serviços hospitalares de referência.  

B) O Ministério da Saúde vem concentrando esforços no sentido de implementar a Política Nacional 

de Atenção às Urgências, das quais o SAMU192 é componente fundamental.  

C) 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.  

D) O SAMU tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de 

urgência ou emergência de natureza clínica, cirúrgica, entre outras, que possa levar a sofrimento, 

a sequelas ou mesmo a morte. 

 

INSTRUÇÃO: As questões de 3 e 4 dizem respeito ao conteúdo do TEXTO 1. Leia-o atentamente antes 

de respondê-las.  

TEXTO 1 

 
CASO OCORRA ACIDENTE COM MOTO, NÃO TOQUE NA VÍTIMA. 

 

Disponível em: <http://blogedenevaldoalves.com.br/reuniao-discute-prevencao-de-acidentes-de-moto-no-distrito-de-rajada/>. 

Acesso em: 20 set.2016. 

http://blogedenevaldoalves.com.br/reuniao-discute-prevencao-de-acidentes-de-moto-no-distrito-de-rajada/
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QUESTÃO 3 

Nas campanhas de prevenção, os textos tendem a ser curtos e diretos. Na composição desse texto, é 

CORRETO afirmar que as frases “Acidente de trânsito! ” e “Você também é responsável” classificam-

se, respectivamente, como 

A) nominal e nominal.     C)  verbal e nominal. 

B) nominal e verbal.     D)  verbal e verbal. 

 
QUESTÃO 4 

A primeira oração da frase “Caso ocorra acidente com moto, não toque na vítima” é uma  

A) oração coordenada assindética.  

B) oração coordenada sindética adversativa. 

C) oração subordinada adverbial condicional. 

D) oração subordinada adverbial consecutiva. 

 
QUESTÃO 5 

Leia a frase a seguir. 

A partir de agora, o SAMU irá dispor de atendimento prioritário quando houver problemas no 

abastecimento de energia elétrica. 

Disponível em <http://www.fhs.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=765:samu-firma-parceria-

com-energisa-para-ter-atendimento-prioritario&catid=77&Itemid=484>. Acesso: 13 set. 2016. 

Ao ter sido reescrita, houve alteração do sentido original dessa frase em: 

A) A partir de agora, o SAMU irá carecer de atendimento prioritário desde que haja problemas no 

fornecimento de energia. 

B) Doravante, o SAMU contará com atendimento prioritário contanto que tenha problemas no 

abastecimento de energia elétrica. 

C) De agora em diante, o SAMU irá oferecer atendimento prioritário no caso de haver problemas no 

abastecimento de energia elétrica. 

D) De hoje em diante, o SAMU terá atendimento prioritário quando existirem problemas no 

abastecimento de energia elétrica. 

 

QUESTÃO 6 

Leia estes trechos de diálogos: 

I. – A senhora disse que os médicos receberam-na imediatamente? 

– Sim, foi um atendimento rápido e de muita qualidade. 

II. – A paciente ainda está esperando por mim? 

– Não, desculpou-se, mas teve que sair. 

III. – Eles atenderam à sua filha, Maria? 

– Sim, eles a olharam e a medicaram. 

Em relação à colocação pronominal e à regência verbal, estão de acordo com a norma padrão da Língua 

Portuguesa os diálogos 

A) I e II, apenas.      C)  I e III, apenas. 

B) II e III, apenas.     D)  I, II e III. 
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QUESTÃO 7 

Em relação ao uso de crase, assinale a alternativa em que o acento grave está empregado de forma 

CORRETA. 

A) Atendendo às necessidades particulares, os pacientes são socorridos por uma equipe do SAMU 

mais ou menos completa, composta ou não por médico. 

B) Às ambulâncias do SAMU são equipadas com remédios, maca, colares, pranchas, pinça, bisturi, 

desfibrilador, respirador e bomba de infusão. 

C) Muitos pacientes em estado grave demoram a ser atendidos, já que à atendimento prioritário para 

idosos, gestantes e pessoas com deficiência. 

D) Para atender à um “código vermelho” (pessoa sob risco de morte), a ordem é voar baixo, com luz 

e sirene ligadas, para chegar ao local em até 15 minutos. 

 
QUESTÃO 8 

O Novo Acordo Ortográfico assinado pelos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) entrou em vigor no Brasil em janeiro de 2016. Assinale a alternativa em que o conjunto de 

palavras NÃO está grafado de acordo com as regras do Novo Acordo Ortográfico. 

A) Assembléia, heróico, jibóia.    C)  Constrói, anéis, céu. 

B) Bocaiuva, feiura, argui.    D)  Piauí, açaí, saúde. 

 
QUESTÃO 9 

Leia este texto. 

O SAMU192 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. O SAMU realiza os atendimentos em qualquer 

lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas, e conta com equipes que reúne médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas. Atualmente, o SAMU192 

atende 75% da população brasileira: 149,9 milhões habitantes, distribuídos em 2921 municípios 

com acesso ao SAMU 192 no território nacional. 

Trecho extraído do texto O que é o SAMU192?,  disponível no site do Ministério da Saúde do Brasil. 

De acordo com as regras de concordância verbal da gramática normativa da Língua Portuguesa, o verbo 

empregado inadequadamente no texto é  

A) funciona.  B) realiza.  C)  reúne.  D)  atende. 

 
QUESTÃO 10 

No trecho: 

Ando em crise, mas não é muito grave: ando em crise com o tempo. Que estranho “presente” é 

este que vivemos hoje, correndo sempre por nada, como se o tempo tivesse ficado mais rápido 

do que a vida (da maneira que seria se o tempo...). 

Nesse trecho, o verbo que está no gerúndio é  

A) andar. 

B) viver. 

C) correr. 

D) ficar. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 11 

Considere a planilha do MS Excel 2010, instalação padrão em português, para resolver a questão a seguir. 

 

Carlos, supervisor administrativo, pretende calcular o valor da soma total das doze células preenchidas na 

planilha apresentada, para isso ele deve usar a função: 

A) =SUM (A1;C4)      C)  =SOMA(A1:C4). 

B) =ADD (A;B;C)     D)  =TOTAL(A1;A4+B1;B4+C1;C4). 

 
QUESTÃO 12 

Em um escritório os profissionais do setor de compras utilizam uma planilha do MS Excel 2010 instalada 

em padrão português de forma compartilhada, com a permissão para que todos possam editar a planilha 

ao mesmo tempo, objetivando melhor controle dos processos de compras. 

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o caminho que deve ser executado para que este 

recurso de compartilhamento e edição concomitante seja utilizado. 

A) Guia Dados; Compartilhar Pasta de Trabalho.   

B) Guia Revisão; Controlar alterações. 

C) Guia Revisão; Compartilhar Pasta de Trabalho.   

D) Guia Dados; Controlar alterações. 

 
QUESTÃO 13 

Considerando a planilha do MS Excel 2010, instalação padrão em português, se um usuário lançar a 

fórmula =DIA.DA.SEMANA(2), qual será o resultado? 

A) Dom.   B)  Seg.   C)  1.   D)  2. 

 

QUESTÃO 14 

Utilizando-se o MS PowerPoint 2010, instalação padrão em português, quando se seleciona o modo de 

exibição de slides denominado “Classificação de Slides”, estes slides serão apresentados:  

A) Agrupados de dois em dois slides.   C)  Em miniaturas. 

B) De forma circular.     D)  Individualizados e com um quadro branco. 

 
QUESTÃO 15 

Você está trabalhando em uma apresentação utilizando o MS PowerPoint 2010, versão português. Para 

que você possa abrir o modo de exibição de impressão da apresentação você deverá utilizar a tecla de 

atalho:  

A) Ctrl+ I.  B)  Ctrl+ X.   C)  Ctrl+ P.  D)  Ctrl+ C. 
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SAÚDE PUBLICA 

 

QUESTÃO 16 

Sobre o disposto no artigo 199º da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA.  

A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, 

sem necessidade de contratos ou convênios. 

B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 

privadas com fins lucrativos. 

C) É vedada a comercialização de órgãos e tecidos humanos para fins de transplante, podendo ser 

comercializados sangue e derivados em hospitais particulares.  

D) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 

saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

 
 
 
QUESTÃO 17 

Segundo o artigo 7º da Lei Federal n. 8.080/90, as ações e os serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, obedecem a determinados 

princípios.  

Sobre os princípios que regem o Sistema Único de Saúde, segundo a Lei Federal n. 8.080/90, está 

INCORRETO afirmar que este garante: 

A) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

B) A integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços exclusivamente preventivos, atuando nos níveis básicos do sistema. 

C) A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

D) A conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da 

população. 

 
 
QUESTÃO 18 

A Lei n. 8.142/90 instituiu duas “instâncias colegiadas” para a participação da comunidade na gestão do 

SUS em cada esfera de governo: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Dessas instâncias, 

participam os seguintes segmentos da sociedade: 

I. Prestadores de serviços. 

II. Profissionais de saúde. 

III. Usuários dos serviços de saúde. 

IV. Representantes do governo. 

Assinale a alternativa CORRETA a respeito dos segmentos participantes: 

A) Apenas II e III participam. 

B) Apenas II e IV não participam. 

C) Apenas III não participa. 

D) I, II, III e IV participam. 
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QUESTÃO 19 

Sobre a Lei Federal n. 8.080/90, é INCORRETO afirmar que: 

A) As ações que se destinam a garantir individualmente, condições de bem-estar físico e mental 

dizem respeito à saúde, sem levar em conta a coletividade. 

B) A saúde é um direto fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

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

e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

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

sociedade. 

 
 
QUESTÃO 20 

Está INCORRETO afirmar que são atribuições comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, no âmbito administrativo do Sistema Único de Saúde:  

A) A administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 

B) A elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da 

saúde do trabalhador. 

C) A restrição de pesquisas e estudos na área de saúde às instituições internacionais. 

D) A implementação do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. 

 
QUESTÃO 21 

Está CORRETO afirmar que as prioridades do Pacto pela Vida e alguns dos seus objetivos são baseados 

na(s)/no(s):  

A) Saúde do idoso, mortalidade infantil e câncer de pâncreas. 

B) Câncer de colo de útero e de mama, promoção da saúde e atenção de média e alta complexidade.  

C) Mortalidades infantil e materna, atenção básica à saúde e doenças neurológicas dismielinizantes. 

D) Saúde do idoso, atenção básica à saúde e doenças emergentes e endemias. 

 
QUESTÃO 22 

Segundo a portaria n. 399/2006, o Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente 

federado de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, 

contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do Sistema Único de 

Saúde.  

Sobre o Pacto de Gestão desta portaria está CORRETO afirmar que:  

A) Tem diretrizes baseadas na premissa de centralização. 

B) Tem diretrizes baseadas em regionalização. 

C) Retira quaisquer responsabilidades sobre a gestão do Ministério da Saúde. 

D) Determina que as deliberações das Comissões Intergestoras Bipartite e Tripartite devem ocorrer 

por vetos e interdições. 
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QUESTÃO 23 

A humanização do Sistema Único de Saúde pode ser entendida como:  

I- Aumento do grau de corresponsabilidade entre sujeitos na produção de saúde. 

II- Estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão. 

III- Valorização exclusivamente dos usuários do sistema de saúde. 

IV- Compromisso com qualificação da ambiência, melhorando as condições de trabalho e de 

atendimento.  

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s).  

A) I, II e IV apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II apenas. 

D) I, II, III e IV. 

 
 
QUESTÃO 24 

Muitos serviços de atendimento às urgências convivem com filas extensas. A não distinção de riscos pode 

levar a agravamento de casos na fila de espera e até mesmo ao óbito. Para organização da demanda, 

devem ser avaliados riscos e vulnerabilidade e deve-se garantir um atendimento mais humano e eficiente.  

A classificação de risco é uma ferramenta para organização da demanda.  

São alguns dos objetivos desta classificação, EXCETO: 

A) Informar o paciente de que ele não corre risco imediato, assim como a seus familiares sobre o 

tempo provável de espera. 

B) Promover o trabalho em equipe por meio da avaliação contínua do processo de trabalho. 

C) Dar melhores condições de trabalho para os profissionais pela imposição da ambiência, redução e 

restrição do cuidado horizontalizado. 

D) Garantir o atendimento imediato do usuário com grau de risco elevado. 

 
 
QUESTÃO 25 

O Estado de Minas Gerais optou por realizar a classificação de risco nos pontos de atenção à saúde, 

utilizando o Protocolo de Manchester. Este atendimento inicial identifica sinais que permitam atribuir o 

grau de prioridade clínica no atendimento e o tempo máximo de espera recomendado.  

De acordo com o Protocolo de Manchester, assinale a alternativa INCORRETA.  

A) Aos doentes com patologias mais graves é atribuída a cor vermelha, que corresponde a um início 

de atendimento com prazo máximo de trinta minutos. 

B) Aos casos de gravidade média é atribuída a cor amarela, com um prazo máximo de atendimento 

em uma hora.  

C) Os pacientes com as cores verde e azul apresentam casos de menor gravidade, podendo ser 

atendidos em um tempo maior.  

D) Os casos muito urgentes recebem a cor laranja, para serem atendidos em dez minutos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 26 

Durante avaliação da biomecânica do trauma envolvida em situação de colisão frontal de um veículo 

contra um objeto fixo, percebeu-se que o condutor era o único ocupante do veículo e não estava utilizando 

o cinto de segurança, o air bag não acionou e o para-brisa apresentava fratura (em olho de boi, ficou 

“estrelado”) no lado esquerdo.  

Nesta situação, poderão ser lesionados MAIS provavelmente: 

A) O crânio, a coluna cervical e o tórax. 

B) O tórax, o abdômen e os joelhos. 

C) A coluna torácica, os joelhos e o crânio. 

D) O ombro, a coluna cervical e a região pélvica. 

 

 

QUESTÃO 27 

Uma equipe de suporte avançado de vida atendeu uma vítima de parada cardiorrespiratória com o ritmo 

assistolia realizando as seguintes ações não listadas em ordem cronológica de realização.  

São ações que devem ser executadas, EXCETO: 

A) Desfibrilação. 

B) Administração de adrenalina. 

C) Compressões torácicas externas. 

D) Intubação orotraqueal. 

 
 
QUESTÃO 28 

No atendimento pré-hospitalar móvel a uma paciente vítima de trauma contuso, sem sangramento externo 

e que apresenta sinais de choque, são ações indicadas no atendimento inicial da equipe de atendimento 

pré-hospitalar móvel, EXCETO:  

A) Segurança da cena.  

B) Estabilização da via aérea.  

C) Reposição volêmica.  

D) Avaliação secundária detalhada. 

 

 

QUESTÃO 29 

São possíveis alterações isquêmicas que podem ser observadas no eletrocardiograma de um paciente 

infartado, EXCETO: 

A) Supradesnivelamento do segmento ST. 

B) Infradesnivelamento do segmento ST. 

C) Inversão de onda T. 

D) Supressão da onda P. 
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QUESTÃO 30 

Uma situação de risco de morte surge quando uma vítima de trauma torácico desenvolve o pneumotórax 

hipertensivo. Nessa situação, é fundamental que a equipe de atendimento pré-hospitalar móvel reconheça, 

de imediato, os sinais e os sintomas para iniciar as intervenções específicas.  

São sinais e sintomas de pneumotórax hipertensivo, EXCETO: 

A) Distensão de veias jugulares.  

B) Desvio da traqueia.  

C) Aumento da pressão de pulso.  

D) Timpanismo torácico. 

 

QUESTÃO 31 

Sobre a intubação orotraqueal sob visualização direta em pacientes traumatizados, analise as afirmativas 

abaixo: 

I- Deve ser realizada com a cabeça e o pescoço do paciente alinhados e imobilizados em posição 

neutra.  

II- Antes de tentar a intubação, o paciente deve ser ventilado com máscara associada a balão 

dotado de válvula unidirecional com altas concentrações de oxigênio.  

III- A intubação orotraqueal “face a face” é um método alternativo quando situações no pré-

hospitalar impeçam o socorrista de se posicionar atrás da cabeça do paciente.  

IV- Em situações em que o paciente não possa ser intubado e nem ventilado com máscara 

associada a balão dotado de válvula unidirecional, a ventilação percutânea transtraqueal é um 

método alternativo. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas.       C)  I, II e IV apenas. 

B) II e III apenas.      D)  I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 32 

A gravidez causa alterações anatômicas e fisiológicas em diversos sistemas do organismo da gestante. 

Essas mudanças alteram o padrão de possíveis lesões e podem tornar a avaliação da gestante vítima de 

trauma. Sobre as alterações na gestante e a repercussão na avaliação do socorrista, analise as afirmativas 

abaixo: 

I- A frequência cardíaca da gestante diminui cerca de 15 a 20 batimentos por minuto abaixo do 

normal no terceiro trimestre.  

II- Se houver indicação de imobilização de coluna, deve ser elevado o lado direito da prancha de 

10 a 15cm, mantendo-a inclinada.  

III- O peristaltismo fica diminuído, de modo que a comida pode ficar no estômago por muitas 

horas após a alimentação, aumentando o risco de vômito seguido de aspiração.  

IV- A reanimação adequada da mãe é a chave para a sobrevivência da mãe e do feto. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas.       C)  II, III e IV apenas. 

B) II e III apenas.      D)  I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 33 

Um adulto, ao tentar acender uma churrasqueira a carvão, utilizando álcool líquido, teve queimaduras nos 

dois membros superiores como um todo.  

Assinale a alternativa que apresenta a porcentagem de área da superfície corporal queimada. 

A) 24%.       C)  36%. 

B) 18%.       D)  9% 

 

QUESTÃO 34 

Ao monitorar um paciente clínico, observa-se o seguinte ritmo cardíaco apresentado na tira de 

eletrocardiograma abaixo: 

 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a arritmia cardíaca demonstrada no 

eletrocardiograma. 

A) Flutter ventricular 

B) Flutter atrial. 

C) Taquicardia ventricular. 

D) Fibrilação atrial. 

 

QUESTÃO 35 

Considerando a Portaria n. 2.048/GM, de 5 de dezembro de 2002, avalie as seguintes asserções e a relação 

proposta entre elas. 

I. O médico regulador define o destino do paciente baseado na planilha de hierarquias pactuada e 

disponível para a região e nas informações periodicamente atualizadas sobre as condições de 

atendimento nos serviços de urgência, exercendo as prerrogativas de sua autoridade para 

alocar os pacientes dentro do sistema regional. 

PORQUE 

II. A inexistência de leitos vagos deve ser considerada como argumento para não direcionar os 

pacientes para a melhor hierarquia disponível em termos de serviços de atenção de urgências.  

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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QUESTÃO 36 

Uma equipe de Suporte Avançado de Vida do SAMU está atendendo uma vítima de mergulho em águas 

rasas com traumatismo raquimedular e com quadro de choque neurogênico, dos achados semiológicos 

abaixo. 

Assinale aquele achado que MELHOR caracteriza o quadro e permite a diferenciação clínica dos demais 

tipos de choque. 

A) Taquicardia.  

B) Pele fria e úmida.  

C) Bradicardia.  

D) Hipotensão.  

 

QUESTÃO 37 

Uma equipe de Suporte Avançado de Vida do SAMU está atendendo uma criança de 02 anos vítima de 

trauma que apresenta sinais de choque. 

Sobre o acesso para tratamento desta criança, está INCORRETO afirmar que: 

A) O acesso intraósseo deve ser considerado como via emergencial quando o acesso venoso não for 

possível.  

B) A via intraóssea não pode ser utilizada na coleta de amostras sanguíneas para exames 

laboratoriais.  

C) Um local de escolha para punção intraóssea é a região anteromedial da tíbia proximal, 1 a 3cm 

distal a tuberosidade tibial.  

D) A via intraóssea permite administrar todos os medicamentos e fluidos, de maneira rápida e 

segura. 

 

QUESTÃO 38 

Sobre o trauma abdominal, analise as afirmativas abaixo: 

I- O problema agudo mais grave da vítima de traumatismo abdominal é a hemorragia.  

II- Na suspeita de lesão abdominal, a vítima deverá ser transferida para hospital com recursos 

suficientes para realização de laparotomia. 

III- Nos casos de trauma penetrantes no abdômen, em pacientes hemodinamicamente instáveis 

devido à hemorragia, deve se manter a pressão sistólica entre 75 e 85mmHg até o controle da 

hemorragia.  

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 

Ao avaliar uma vítima de ferimento penetrante, o socorrista deve avaliar os ferimentos de entrada e de 

saída. A lesão tecidual ocorre no local de entrada no corpo na trajetória da bala e na saída do corpo. Sobre 

as lesões penetrantes, sua avaliação e atendimento, analise as afirmativas abaixo: 

I- O orifício de saída possui forma redonda ou oval.  

II- O ferimento de entrada é estrelado e alargado.  

III- Os gases oriundos da boca da arma de fogo, posicionada próxima à pele, produzem 

queimaduras de segundo e terceiro grau.  

IV- Quando os ossos são atingidos, seus fragmentos tornam-se projéteis secundários que laceram 

tecidos vizinhos. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas.  

B) II e III apenas.  

C) III e IV apenas.  

D) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 40 

Considerando as diretrizes da American Heart Association (AHA) 2015 para Ressuscitação 

Cardiopulmonar (RCP), analise as afirmativas a seguir.  

I- Durante a reanimação cardiopulmonar no adulto, as ventilações realizadas pelo profissional de 

saúde, na vítima com dispositivo de via aérea avançada instalado, devem obedecer à proporção 

de uma ventilação a cada 06 segundos. 

II- A Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP) representa atividade elétrica organizada sem a 

capacidade de gerar fluxo sanguíneo. 

III- A presença de fibrilação ventricular indica o uso de cardioversão elétrica.  

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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A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

 

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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