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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso
acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A
SUA PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 10
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder à questão 01.
As estatísticas de trânsito no Brasil
O alto índice de mortos e feridos em acidentes em vias públicas em todo o mundo aponta para um quadro complexo
da sociedade atual, suscitando questões sobre o papel do Estado e dos cidadãos na segurança do trânsito.
Dados do Ministério da Saúde sinalizam que houve, no ano de 2015 (dados mais recentes disponíveis), 38.651
mortes em vias públicas, patamar que coloca o Brasil na quinta colocação entre os países com o maior número de
vítimas de trânsito.
Sabe-se que as mortes no trânsito podem estar relacionadas a um conjunto de fatores, que englobam desde a
desorganização do trânsito, as más condições dos veículos e das estradas, até o comportamento dos usuários.
Disponível em: <http://dapp.fgv.br/maio-amarelo-contextualizando-estatisticas-de-acidentes-de-transito-no-brasil/>.
Acesso em: 10 jun. 2018.

QUESTÃO 01
A fim de evitar acidentes, o condutor defensivo deve fazer uso de elementos da prevenção de acidentes. As
afirmativas abaixo demonstram uso dos elementos da direção e pilotagem defensiva, EXCETO:
A) Ao se aproximar de cruzamento movimentado, o condutor, conhecedor das regras de circulação, mesmo em via
preferencial, reduz a velocidade para manter a segurança na travessia.
B) Após realizar baliza do seu veículo, o condutor prevê a possibilidade de tráfego de motociclista e observa o
retrovisor antes de abrir a porta do carro.
C) Em via urbana, o condutor vê adiante um veículo, cujo motorista está olhando para o outro lado, saindo do
estacionamento. Prevendo que ele poderá entrar na via perigosamente, o condutor observa o retrovisor, para e
aguarda que ele saia do estacionamento.
D) Trafegando pela rodovia, o condutor ao celular sinaliza, observa retrovisores e acelera o veículo para realizar
ultrapassagem em faixa seccionada.
QUESTÃO 02
De acordo com dados dos Detrans estaduais, dos acidentes de trânsito ocorridos nas grandes cidades, em média,
35% foram relativos à colisão em cruzamentos.
O Código de Trânsito Brasileiro, em seu Artigo 44, é bem claro quando se trata de prevenção de acidentes em
cruzamentos ao afirmar que, “ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve
demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com
segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.
Observe a seguinte situação em um cruzamento movimentado:

Considerando que os veículos A, B, C e D são, respectivamente, um caminhão de bombeiros, um veículo particular,
uma viatura policial com alarme sonoro e luzes de emergência ligados e uma ambulância com sirene e as luzes
intermitentes ligadas, tem prioridade de passagem e preferência, respectivamente:
A) O caminhão de bombeiros, o veículo particular, a ambulância e a viatura policial.
B) A ambulância, o caminhão de bombeiros, o veículo particular e a viatura policial.
C) A ambulância, a viatura policial, o veículo particular e o caminhão de bombeiros.
D) A ambulância, a viatura policial, o caminhão de bombeiros e o veículo particular.
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QUESTÃO 03
O motor térmico é o que mais polui e é também o mais utilizado. Entre as alternativas a seguir, assinale a que
melhor identifica os tipos de combustíveis utilizados nesse tipo de motor:
A) Diesel, gasolina.
B) Diesel, etanol, gasolina.
C) Diesel, gasolina, etanol, GNV.
D) Álcool etílico, gasolina, GNV.
QUESTÃO 04
“Deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou pessoa em perigo iminente, podendo fazê-lo, é crime” (CÓDIGO
PENAL BRASILEIRO, Art.135) e a pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa, podendo ser aumentada em 50%, se a
omissão resultar em lesão corporal grave, ou até triplicada, se resultar em morte.
Depois de ser chamado, chegar ao local do acidente e identificar três vítimas, o socorrista deverá priorizar a
avaliação de atendimento para a
A) vítima 1, sentada, quieta, calada e sem nenhum sinal visível de trauma.
B) vítima 2, desmaiada, com pulso e respiração normais.
C) vítima 3, que apresenta sangramento, grita e movimenta-se.
D) vítima que estiver mais próxima, já que não há nenhum caso de prioridade.
QUESTÃO 05
O veículo dispõe de equipamentos e sistemas importantes para evitar situações de perigo que possam levar a
acidentes, como freios, suspensão, sistema de direção, iluminação, pneus, entre outros.
Outros equipamentos são destinados a diminuir os impactos causados em casos de acidentes, como os cintos de
segurança, o air-bag e a carroçaria.
Sabendo da importância desses equipamentos e manutenções preventivas, em que situação a substituição do cinto
de segurança é recomendada? Assinale a alternativa CORRETA.
A) A cada cinco anos.
B) Sempre que apresentar cortes, travamento defeituoso ou quando houver acidentes com impactos graves.
C) Nunca, pois o original de fábrica instalado no veículo é o mais seguro.
D) A cada quinze anos.
QUESTÃO 06
A remoção da vítima do local do acidente para o hospital é tarefa que requer da pessoa prestadora de primeiros
socorros o máximo de cuidado e correto desempenho. Antes de remover uma pessoa acidentada, o motorista
socorrista deverá observar alguns procedimentos:
I - Restauração ou manutenção das funções linfáticas e respiratórias.
II - Verificação de existência e gravidade de lesões.
III - Controle de hemorragia.
IV - Prevenção e controle do estado emocional.
V - Imobilização dos pontos de fratura, luxação e/ou entorses.
Estão CORRETAS apenas as alternativas:
A) II, III e V.
B) I, III, IV e V.
C) II, III e IV.
D) I e V.
QUESTÃO 07
É importante destacar que condutores de ambulâncias, condutores de veículos de transportes escolares e
condutores de transportes coletivos podem e devem ter em seu currículo uma especialização com um curso de
primeiros socorros (atendimento pré-hospitalar) para estar preparado em diversas ocasiões, principalmente nas mais
turbulentas. Considerando os conhecimentos necessários sobre siglas, relacione a primeira coluna com a segunda.
1. APH.
( ) Esse atendimento é totalmente invasivo, e a equipe é composta por médicos e enfermeiros
2. SAV.
também devidamente treinados em APH. Vale destacar que um condutor de veículo de
3. SBV.
emergência especializado em atendimento pré-hospitalar também faz parte dessa equipe.
( ) Esse atendimento é popularmente conhecido como primeiros socorros, feito apenas por
uma equipe de profissionais de saúde, é realizado desde o local do acidente até a chegada
da vítima no hospital, e seu objetivo é preservar a saúde e a vida do acidentado o máximo
possível.
( ) Para esse atendimento, o profissional não precisa ser da área de saúde, mas deve
conhecer como preservar a vida da vítima. A equipe de emergência, resgate, remoção e
SAMU desse atendimento é geralmente formada por um condutor e um técnico de
enfermagem devidamente treinados e com conhecimentos em APH.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:
A) 3, 1, 2.
B) 1, 2, 3.
C) 2, 1, 3.
D) 1, 3, 2.
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QUESTÃO 08
O termo asfixia indica concomitância de um baixo nível de oxigênio e um excesso de gás carbônico no organismo.
De acordo com a classificação e sintomas de grau de afogamento, relacione a primeira coluna com a segunda.
( ) Nesse caso, o afogado apresenta os seguintes sintomas: cianose,
1. Grau I ou benigno.
2. Grau II ou moderado.
secreção nasal e bucal, dificuldade respiratória, alteração cardíaca,
3. Grau III ou grave.
edema agudo do pulmão e sofrimento do sistema nervoso central.
4. Grau IV ou gravíssimo.
Primeiros socorros: deitar a vítima em decúbito dorsal e em declive,
aquecer a vítima, hiper-estender o pescoço, limpar a secreção nasal e
bucal, e providenciar remoção para algum centro médico.
( ) Esse caso é o chamado afobado, que, ao menor indício de se afogar,
entra em pânico dentro d’água. Esse afogado, em muitas vezes, não
chega a aspirar a água, apenas apresenta-se: nervoso, com cefaleia
(dor de cabeça), pulso rápido, náuseas/vômitos, pálido, respiração
ofegante e trêmulo. Primeiros socorros: pelo fato de, em muitas
ocasiões, o afogado não apresentar queixas ao ser retirado da água, a
única providência é registrá-lo e orientar o repouso e o aquecimento.
( ) A vítima apresenta-se em parada cardiorrespiratória, tendo como
sintomas: ausência de respiração, ausência de pulso, midríase
paralítica, cianose e palidez. Primeiros socorros: desobstrução das vias
aéreas superiores, apoio circulatório e apoio respiratório. Necessita-se
providenciar remoção para algum centro médico.
( ) Nesse caso, já são notados sinais de agressão respiratória e, por vez,
repercussão no aparelho cardiocirculatório, mas a consciência está
mantida. Os sintomas são: ligeira cianose, secreção nasal e bucal com
pouca espuma, pulso rápido, palidez, náuseas/vômitos, tremores ou
cefaleia. Primeiros socorros: repouso, aquecimento, oxigênio e
observação em algum centro médico.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:
A) 1, 4, 2, 3.
B) 4, 3, 1, 2.
C) 2, 1, 3, 4.
D) 3, 1, 4, 2.
QUESTÃO 09
Como socorrista, o condutor de ambulância deve prestar assistência ao paciente em diversas situações. Segundo a
American Heart Association (2016), o socorrista deve:
A)
B)
C)
D)

Comprimir de modo a atingir uma profundidade de pelo menos 10 cm (5 polegadas).
Aplicar uma relação compressão toráxica/ventilação de 30:2 em adultos numa PCR.
Interromper as compressões por mais de 10 segundos.
Realizar ventilações com força excessiva.

QUESTÃO 010
Em caso de acidente envolvendo queimaduras, o primeiro cuidado é:
A) Lavar o local atingido com água corrente, fria ou gelada; de preferência, até que a área queimada seja resfriada.
B) Estourar as bolhas provocadas pela queimadura. Elas se manifestam nas queimaduras de segundo grau e devem
ser manuseadas o mais rápido possível. Se possível, utilize uma agulha.
C) Extinguir a fonte de calor, ou seja, impedir que permaneça o contato do corpo com o fogo, líquidos e superfícies
aquecidas, entre outras causas do acidente.
D) Envolver a vítima num pedaço de plástico limpo, se houver necessidade de cobrir o ferimento a caminho do
serviço de saúde.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 11 a 20
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Manhã de Domingo. Depois de muita chuva, o céu amanheceu azul. Céu azul, depois de muita chuva, é uma
felicidade. Vou levar meu rebanho a passear. Convido meu amigo Alberto Caeiro a me acompanhar. Também ele é
um guardador de rebanhos. “Minha alma é um pastor”, ele diz. “Conhece o vento e o sol e anda pela mão das
estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se ao meu ladoT” Se alguém o chamar
de mentiroso, dizendo que nunca o viu guardar rebanhos, ele logo explica que, de fato, ele não pastoreia ovelhinhas
brancas de lã e berros. Suas ovelhas são as suas ideias, que ele leva a passear pelos campos.
Os campos fazem bem tanto às ovelhas quanto às ideias, especialmente nesse dia lindo por fora, mas meio
cinzento por dentro – que põe em mim uma sombra de tristeza. Mas meu companheiro logo me consola, dizendo que
aquela “tristeza é sossego, é natural e é justa, e é o que deve estar na alma quando já pensa que existe e as mãos
colhem flores sem ela dar por isso”. Vou, assim, contente com a minha tristeza, levando minhas ovelhas, que estão
visivelmente agitadas. Acho que sentiram cheiro de lobo no ar.
Olho para o campo. Sinto que o outono está chegando. Suas marcas são inconfundíveis. Primeiro o ar, que
fica mais fresco, quase frio. Uma brisa vai passando, brincando de fazer cintilar as folhas das árvores sob a luz do
sol. Nas folhas dos eucaliptos ela toma um banho de perfume e vem fazer cócegas no nariz da gente e nos pelos do
corpo, que se arrepiam de prazer. Friozinho gostoso. Dali salta para o capim-gordura e vai soprando as suas hastes
floridas. As florescências de outono, eu as acho mais bonitas que as florescências de primavera. As florescências da
primavera são “por causa de”. As florescências do outono são “a despeito de”.
Acho as flores do capim-gordura mil vezes mais bonitas que as rosas. Rosas são entidades domesticadas.
Elas são como o leite das vacas de estábulo, aquelas vacas enormes, protegidas de sol e chuva, enormes olhos
parados, obedientes, jamais pensam um pensamento proibido, só sabem comer, ruminar, parir, dar leite que se
vende em saquinhos de plástico. Assim também são as rosas, crescidas em estufas, nada sabem sobre a natureza,
tal como ela é, ora bruta, ora brincante – protegidas de sol e chuva, todas iguais, bonitas e vazias. As flores do
capim, ao contrário, são selvagens. Inúteis todos os esforços para domesticá-las. Basta tocá-las com mais força para
que suas flores se desfaçam. Elas acham que é preferível morrer a serem colocadas em jarra. As flores do capim só
são belas em liberdade, tocadas pela brisa, pelo sol, pelo olhar.
Eu não tenho a felicidade do meu amigo Alberto Caeiro, que dizia que só vê direito quem não pensa. Disse
mesmo que pensamento é doença dos olhos. Entendo e concordo. Bom seria olhar para os campos e os meus
pensamentos serem só os campos. Nos campos, há árvores, brisa, céu azul, nuvens, riachos, insetos, pássaros.
Você, por acaso, já viu uma ansiedade andando pelos campos? Ou uma raiva navegando ao lado das nuvens? Ou
um medo piando como os pássaros? Não. Essas coisas não existem nos campos. Elas só existem na cabeça.
Assim, se os meus pensamentos fossem iguais ao que vejo, ouço, cheiro e sinto ao andar pelos campos, o meu
mundo interior seria igual ao meu mundo exterior, e a minha mente teria a simplicidade e a calma da natureza. Eu
teria a mesma felicidade que têm os deuses porque, como o meu companheiro me segredou num momento de
excitação teológica, nos deuses o interior é igual ao exterior. Eles não possuem inconsciente. Por isso são felizes.
Essa felicidade eu não tenho. Vejo e penso. Lembrei-me do conselho de Jesus, de que deveríamos olhar para flores
do campo.
Olhei e elas começaram a falar. O que disseram? Disseram o que dizem sempre mesmo quando eu não estou
lá. “Os seus olhos estão contemplando o que tem acontecido por milhares de anos. Por milhares de anos assim
temos florescido. Por outros milhares de anos assim continuaremos a florescer. Muitos outros rebanhos perturbados
como o seu já passaram por aqui. Mas deles não temos mais memória. Passaram e nunca mais voltaram.
Desapareceram no Rio do Tempo. O Rio do Tempo faz todas as coisas desaparecerem. Por isso nada é importante.
Nossas ansiedades também estão destinadas ao Rio. Também elas desaparecerão em suas águas. O seu
sofrimento se deve a isso, que você se sente importante demais, que você não presta atenção na voz do Rio.
Quando nos sentimos importantes nós ficamos grandes demais. E junto com o tamanho da nossa importância cresce
também o tamanho da nossa dor. O Rio nos torna pequenos e humildes. Quando isso acontece a nossa dor fica
menor. Se você ficar pequeno e humilde como nós, você perceberá que somos parte de uma grande sinfonia. Cada
capim, cada regato, cada nuvem, cada coruja, cada pessoa é parte de uma Harmonia Universal. Quem disse isso foi
Jesus. Ele disse que para nos livrarmos da ansiedade é preciso ficar humildes como os pássaros e as flores”.
Aí o meu amigo Alberto Caeiro tomou a palavra e disse: “Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as
flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. Sinto uma alegria
enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma”.
Eu fiquei assustado com essas palavras, mas ele me tranquilizou. “Se você se julgar muito importante, então
tudo dependerá de você. Mas se você se sentir humilde, então tudo dependerá de algo maior que você. Você estará,
finalmente, nos braços de um Pai ou no colo de uma Mãe. E quem está nos braços do Pai ou no colo da Mãe pode
dormir em pazT”
Aí as flores do capim retomaram a palavra.
“O Inverno vem. Com ele o frio e a seca. Parecerá que eu morri. Mas minhas sementes já foram espalhadas. A
primavera vai voltar, e com ela a alegria das crianças e do brinquedo. Está lá nas Sagradas Escrituras: ‘Lança o teu
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pão sobre as águas porque depois de muitos dias o encontrarás.’ Coisa de doido. Pão lançado sobre as águas
60 some, não volta jamais. Mas é assim que acontece no Rio do Tempo.
Ele é circular. O que foi perdido retorna. O que vem vindo é o que já foi.”
Olhei em volta e vi minhas ovelhas mansamente deitadas sob uma árvoreT [...]
(ALVES, Rubem. A grande arte de ser feliz. São Paulo: Planeta, 2014. p. 42-48).

QUESTÃO 11
Considere o trecho: “As florescências da primavera são ‘por causa de’. As florescências do outono são ‘a despeito
de’”. (Linhas 16-17)
A expressão “a despeito de” poderia ser substituída, preservando-se o mesmo sentido, por, EXCETO
A) apesar de.
B) uma vez que.
C) não obstante.
D) ainda que.
QUESTÃO 12
De acordo com o texto, o autor gosta mais das florescências do outono, porque
A) o outono não é uma estação propícia para o florescimento.
B) o outono, assim como a primavera, é a estação das flores.
C) as florescências do outono lembram as da primavera.
D) as florescências do outono são mais exuberantes que as da primavera.
QUESTÃO 13
Ao longo do texto, verifica-se o uso da linguagem figurada como recurso de expressão. Assinale a alternativa em que
não se observa o uso desse recurso.
A) “Manhã de Domingo. Depois de muita chuva, o céu amanheceu azul. Céu azul, depois de muita chuva, é uma
felicidade. Vou levar meu rebanho a passear.” (Linhas 1-2)
B) “Olhei e elas começaram a falar. O que disseram? Disseram o que dizem sempre mesmo quando eu não estou lá.
‘Os seus olhos estão contemplando o que tem acontecido por milhares de anos. Por milhares de anos assim
temos florescido [...]’”. (Linhas 38-39)
C) “Olhei em volta e vi minhas ovelhas mansamente deitadas sob uma árvoreT [...]” (Linha 62)
D) “Olho para o campo. Sinto que o outono está chegando. Suas marcas são inconfundíveis. Primeiro o ar, que fica
mais fresco, quase frio.” (Linhas 12-13)
QUESTÃO 14
Ao longo do texto, Rubem Alves lança mão de metáforas para construir sua argumentação. Assinale a alternativa
INCORRETA quanto ao estabelecimento de relações metafóricas apresentadas pelo autor.
A) Pastor – guardador de ovelhas.
B) Ovelhas – ideias.
C) Rio – passagem do tempo.
D) Rebanho – pensamentos.
QUESTÃO 15
Assinale a alternativa que apresenta uma ideia que NÃO é defendida pelo autor.
A) A observação da natureza leva à percepção da efemeridade e da circularidade da vida.
B) A contemplação da natureza possibilita a reflexão e a aquietação dos pensamentos.
C) Quanto mais alguém se sente importante, menos sofre e mais humilde se torna.
D) A beleza pode ser encontrada e apreciada no que é natural, simples e rústico.
QUESTÃO 16
Sobre a linguagem utilizada no texto, é INCORRETO afirmar:
A) Observa-se uso reiterado da subjetividade.
B) Há presença de coloquialismo.
C) Verifica-se uso reiterado de figuras de linguagem.
D) Há predomínio da função referencial.
QUESTÃO 17
Ao dar voz às flores, o autor lança mão do recurso de expressão denominado:
A) Personificação.
B) Onomatopeia.
C) Hipérbole.
D) Eufemismo.
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QUESTÃO 18
Sobre a organização sintática do segundo parágrafo, é correto afirmar, EXCETO:
A) Os dois usos do sinal indicativo de crase são obrigatórios, já que se observa a fusão de a (preposição) + as
(artigo definido feminino).
B) O travessão foi usado para intercalar uma oração coordenada explicativa.
C) O travessão poderia ser substituído, com igual correção, por uma vírgula para intercalar a oração subordinada
adjetiva explicativa.
D) Verifica-se o uso de paralelismo sintático na repetição da estrutura verbo de ligação + predicativo em “[...] aquela
‘tristeza é sossego, é natural e é justa [...]’”.
QUESTÃO 19
Considere o trecho: “Eu teria a mesma felicidade que têm os deuses porque, como o meu companheiro me segredou
num momento de excitação teológica, nos deuses o interior é igual ao exterior.” (Linhas 32-34)
No trecho acima, o verbo ‘ter’ foi acentuado porque esse verbo
A) é uma palavra monossílaba tônica terminada por ‘em’.
B) está na 3.ª pessoa do plural, concordando com o seu sujeito.
C) é uma palavra oxítona terminada por ‘em’.
D) é uma palavra paroxítona terminada por ‘m’.
QUESTÃO 20
Considere o trecho: “Nos campos, há árvores, brisa, céu azul, nuvens, riachos, insetos, pássaros.” (Linha 28)
Sobre o uso do verbo ‘haver’, no trecho, é INCORRETO afirmar:
A) Foi usado como verbo impessoal, por isso encontra-se no singular.
B) Se for substituído pelo verbo ‘existir’, este deverá assumir a forma ‘existem’.
C) Se for substituído pelo verbo ‘existir’, este deverá assumir a forma ‘existe’.
D) Foi usado no sentido de ‘existir’, formando, assim, uma oração sem sujeito.

PROVA DE NOÇÕES E PROCEDIMENTOS DO SAMU
Questões numeradas de 21 a 25
QUESTÃO 21
Para que a compressão torácica seja efetiva, atualmente, é CORRETO afirmar:
A) Pode ser realizada compressão torácica com paciente em decúbito lateral.
B) Há necessidade de um rebaixamento mínimo do tórax de 2 a 2,4 polegadas em adultos.
C) Qualquer local do tórax pode ser comprimido.
D) A compressão torácica efetiva fornece aproximadamente 10% do fluxo sanguíneo normal.
QUESTÃO 22
De acordo com a Portaria GM/MS n.º 2.048, de 5 de novembro de 2002, que estabelece grades de temas,
conteúdos, habilidades, cargas horárias mínimas para a habilitação e a Portaria GM/MS n.º 1010, de 21 de maio de
2012, que redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua
Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências, analise as afirmativas a seguir:
I - Os Corpos de Bombeiros Militares (incluídas as corporações de bombeiros independentes e as vinculadas às
Polícias Militares), as Polícias Rodoviárias e outras organizações da área de Segurança Pública devem seguir
os critérios e os fluxos definidos pela regulação médica das urgências do SUS, conforme os termos descritos
na Portaria n.º 1010/MS.
II - Os indicadores do SAMU 192 são: I - número geral de ocorrências atendidas no período; II - tempo mínimo,
médio e máximo de resposta; III - identificação dos motivos dos chamados; IV - quantitativo de chamados,
orientações médicas, saídas de Unidade de Suporte Avançado (USA) e Unidade de Suporte Básico (USB).
III - Central de Regulação das Urgências: estrutura física constituída por profissionais (médicos, telefonistas
auxiliares de regulação médica e rádio-operadores) capacitados em regulação dos chamados telefônicos que
demandam orientação e/ou atendimento de urgência, por meio de uma classificação e priorização das
necessidades de assistência em urgência, além de ordenar o fluxo efetivo das referências e contrarreferências
dentro de uma Rede de Atenção.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):
A) II e III, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II, apenas.
D) I, II e III.
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QUESTÃO 23
Em situações de obstrução de vias aéreas superiores (engasgos), o uso dessa manobra, quando corretamente
aplicada, desobstrui a passagem do ar e pode restabelecer a ventilação.
Essa manobra também é conhecida por:
A) Manobra de Adson.
B) Manobra de Kocher.
C) Manobra de Leopold.
D) Manobra de Heimlich.
QUESTÃO 24
Com relação aos componentes da Rede de Atenção às Urgências, analise as afirmativas e assinale V para
verdadeira ou F para falsa:
( ) Na Regulação Médica das Urgências, o médico regulador tem a função de ouvir, qualificar, classificar a
demanda e designar o recurso mais adaptado às suas necessidades, incluindo endereçá-la ao serviço mais
adequado no momento para a continuidade do tratamento, de forma a respeitar as capacidades operacionais
de cada serviço e garantir a distribuição racional dos casos nos serviços hospitalares disponíveis.
( ) No atendimento pré-hospitalar (APH), os serviços de segurança e salvamento, sempre que houver demanda
de atendimento de eventos com vítimas ou doentes, devem orientar-se pela decisão do médico regulador de
urgências. Podem ser estabelecidos protocolos de despacho imediato de seus recursos de atenção às
urgências em situações excepcionais, mas somente em casos mais simples esses despachos podem ser feitos
sem comunicação simultânea com o regulador e transferência do chamado de socorro para exercício da
regulação médica.
( ) O Componente Sala de Estabilização deve ser ambiente para estabilização de pacientes críticos e/ou graves,
com condições de garantir a assistência 24 horas, vinculado a um equipamento de saúde, articulado e
conectado à atenção primária, para posterior encaminhamento à rede de atenção secundária à saúde pela
central de regulação do SUSfácil.
( ) Na Política Nacional de Atenção às Urgências, as Portarias GM/MS n.º 1863/2003 e n.º 1864/2003 visam,
respectivamente, à implantação dessa política em todas as unidades federadas, respeitadas as competências
das três esferas de gestão e à implantação do SAMU 192 em municípios e regiões de todo o território
brasileiro.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V, V, V, F.
B) V, F, V, V.
C) V, F, F,V.
D) F, V, F, V.
QUESTÃO 25
Segundo a Política Nacional de Atenção às Urgências/Ministério da Saúde, a ambulância é um veículo terrestre,
aéreo ou aquaviário destinado exclusivamente ao transporte de doentes. Em relação à ambulância terrestre de
suporte avançado de vida no atendimento pré-hospitalar, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que contém a resposta CORRETA:
I - É um veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências préhospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar
com os equipamentos médicos necessários para essa função.
II - É um 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).
III - Esse tipo de ambulância deve dispor apenas de materiais e equipamentos básicos, como sinalizador óptico e
acústico; equipamento de radiocomunicação em contato permanente com a central reguladora; maca com
rodas; suporte para soro; e oxigênio medicinal.
IV - A tripulação da ambulância deve ser constituída por 3 profissionais, sendo um motorista socorrista, um
enfermeiro e um médico.
A) Apenas a afirmativa II está correta.
B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) As afirmativas I, II, III e IV estão incorretas.
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