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NÍVEL MÉDIO 

PORTUGUÊS – CONDUTOR SOCORRISTA E TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

QUESTÃO 01 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Trata-se de um texto dissertativo argumentativo em que o autor seleciona informações e fatos 

em defesa de uma tese central e de seus pontos de vista a respeito do tema. Portanto, o título 

não resume o assunto tratado, o título indica o enfoque do texto, traz o aspecto central das 

ideias desenvolvidas. O título define o conteúdo e é o que leva o leitor a se interessar pelo 

restante do texto. Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 

 

QUESTÃO 02 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

O texto em questão classifica-se predominantemente como dissertativo, pois o autor apresenta 

faz uma análise a respeito utilizando-se de argumentos convincentes. Existem dois tipos de texto 

dissertativo, objetivo e subjetivo. O texto em questão é objetivo e a autora expõe o problema 

do consumo e da aceleração e convoca o leitor a refletir sobre o assunto, colocando dados sobre 

automutilação e suicídio entre os jovens.  A autora selecionou fatos, informações, dados 

estatísticos como argumentos irrefutáveis e ao utilizar a primeira pessoa do plural, a autora não 

tira a objetividade do texto. Portanto, pelo exposto, o gabarito permanece inalterado. 

 

QUESTÃO 03 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 



A primeira oração é a principal e a segunda oração, iniciada com a locução conjuntiva “para 

que”, classifica-se como oração subordinada adverbial final, pois exprime finalidade, objetivo. 

Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 

 

QUESTÃO 04 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

De acordo com o sentido no texto e segundo o dicionário Priberam o significado da palavra 

“Adicção” é dependência (física ou psíquica). Pelo exposto, o gabarito permanece inalterado. 

 

QUESTÃO 05 – MANTER 

RECUSO INDEFERIDO 

Há uma diferença entre charge e tirinha, a charge costuma retratar situações que estejam 

acontecendo no tempo e no espaço de forma mais específica e geralmente acompanhada de 

sátiras e os personagens principais muitas vezes são figuras públicas. A charge é bastante 

utilizada para fazer críticas sociais, políticas e econômicas. Associa a imagem verbal e não-verbal. 

A tirinha é um gênero textual narrativo, uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma 

crítica aos valores sociais. No caso da tirinha da Mafalda, há a linguagem verbal e não-verbal que 

se complementam. A personagem faz uma crítica ao Planeta Terra dizendo que o original do 

objeto representado é um “desastre”.  

Não ocorre a figura de linguagem denominada antítese na relação entre globo e mundo, pois a 

antítese aproxima palavras de sentido oposto, o que não acontece com mundo e globo. 

A única alternativa que responde à questão é a que se encontra na letra A. Portanto, pelo 

exposto, o gabarito permanece inalterado. 

 

 

NORMAS DO SAMU – CONDUTOR SOCORRISTA E TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

QUESTÃO 07 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Na questão supracitada o candidato alega que a sala de estabilização pertence a rede de atenção 

às urgências. Ao analisarmos constatamos que, no artigo 11, da Portaria nº 1.600, de 7 de julho 

de 2011, o componente Hospitalar será constituído pelas Portas Hospitalares de Urgência, pelas 

enfermarias de retaguarda, pelos leitos de cuidados intensivos, pelos serviços de diagnóstico 

por imagem e de laboratório e pelas linhas de cuidados prioritárias. De acordo com o enunciado 



da questão, trata-se  especificamente do componente hospitalar, previsto no artigo 11. A 

alternativa que responde corretamente a questão é (A). A sala de estabilização é outro 

componente específico e deverá 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 aos outros níveis de atenção, para posterior encaminhamento à rede de 

atenção à saúde pela central de regulação das urgências. Portanto o recurso é indeferido.  

 

QUESTÃO 08 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A questão se refere ao disposto na Portaria nº 1.010, de 21 de maio de 2012. "XI - Responsável 

Técnico: profissional médico responsável pelas atividades médicas do serviço. 

 

QUESTÃO 09 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Ao analisarmos a questão verificamos que o atendimento pré-hospitalar Fixo é aquela 

assistência prestada, num primeiro nível de atenção, aos pacientes portadores de quadros 

agudos, de natureza clínica, traumática ou ainda psiquiátrica, que possa levar a sofrimento, 

seqüelas ou mesmo à morte, provendo um atendimento e/ou transporte adequado a um serviço 

de saúde hierarquizado, regulado e integrante do Sistema Estadual de Urgência e Emergência, 

de acordo com a Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002. Ainda, é atribuição do médico 

regulador, entre outras, racionalizar o sistema através da avaliação das necessidades e da oferta 

disponível, coordenando o fluxo das ações e responder, direta ou indiretamente, a todos os 

pedidos de atendimento médico de urgência. O recurso é indeferido. 

 

QUESTÃO 11 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Na questão supracitada o candidato solicita alteração da alternativa (C), conforme gabarito, para 

a alternativa (B), alegando que “a adoção da perspectiva assistencial nas consequências dos 

agravos está prevista no primeiro parágrafo do capítulo I do anexo referente ao regulamento 

técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência.” Ao analisarmos a questão 

constatamos que segundo a PORTARIA Nº 2048, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002, o Sistema 

Estadual de Urgência e Emergência deve ser implementado dentro de uma estratégia de 

“Promoção da Qualidade de Vida” como forma de enfrentamento das causas das urgências. 

Deve valorizar a prevenção dos agravos e a proteção da vida, gerando uma mudança de 

perspectiva assistencial – de uma visão centrada nas consequências dos agravos que geram as 



urgências, para uma visão integral e integrada, com uma abordagem totalizante e que busque 

gerar autonomia para indivíduos e coletividades. Assim percebemos que a alternativa (II) da 

questão está incorreta, pois o Plano Estadual de Atendimento às Urgências e Emergência não 

adota uma perspectiva assistencial nas consequências dos agravos e sim uma visão integral e 

integrada do agravo, gerando uma nova perspectiva. A alternativa que responde corretamente 

a questão é a letra (C), portanto o recurso é indeferido. 

 

QUESTÃO 12 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Ao analisarmos a questão constatamos que, de acordo com  a PORTARIA Nº 2048, DE 5 DE 

NOVEMBRO DE 2002, capítulo V, as Unidades de Referência em Atendimento às Urgências e 

Emergências são aquelas instaladas em hospitais, gerais ou especializados, aptos a prestarem 

assistência de urgência e emergência correspondente à M3 e à alta complexidade, de acordo 

com sua capacidade instalada, especificidade e perfil assistencial. 

 

QUESTÃO 13 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Unidade de Pronto Atendimento, abreviadamente UPA ou UPA 24h, é uma espécie de posto de 

saúde instalada em diversas cidades do Brasil. São responsáveis por concentrar os atendimentos 

de saúde de média complexidade, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção 

básica e a atenção hospitalar. Não existe diferença entre UPA e UPA 24 hrs, é tudo a mesma 

coisa, portanto, RECURSO INDEFERIDO. 

 

QUESTÃO 14 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A questão supracitada solicita ao candidato identificar entre as alternativas aquela que 

apresenta um objetivo do Plano Diretor de Regionalização. O candidato solicita a anulação da 

questão. Ao analisarmos a questão verificamos que, os principais objetivos do Plano são: 

aumentar a capacidade de gestão do SUS; trabalhar de acordo com as necessidades da saúde e 

não em função das pressões de oferta; incrementar as relações cooperativas e complementares 

entre gestores do sistema, com melhor definição de responsabilidades e dos compromissos 

estabelecidos; fortalecer os instrumentos de consolidação dos pactos entre gestores do sistema; 

e melhorar o acesso.  A alternativa (B) é a resposta correta, portanto o recurso é indeferido.  

 



INFORMÁTICA – CONDUTOR SOCORRISTA E TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

QUESTÃO 16 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A única alternativa que abre diretamente o gerenciador de tarefas é a letra C, ou seja, 

CTRL+SHIFT+ESC, pois outros atalhos não abre diretamente o gerenciador de tarefas. 

 

QUESTÃO 19 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A única alternativa que responde corretamente a questão é a letra C, ou seja, planilha, é possível 

selecionar as linhas a repetir na parte superior da página, quando forem impressas. 

 

QUESTÃO 20 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

O enunciado da questão solicita a alternativa incorreta, o que confere a alternativa D como 

resposta da questão, ou seja, que uma pasta na realidade pode possuir outra com o mesmo 

nome dentro dela. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – CONDUTOR SOCORRISTA E 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

QUESTÃO 23 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Para localizar a Mediana primeiramente deve se colocar o conjunto em ordem crescente ou 

descrescente, desta forma a mediana, valor central, dos conjuntos é o número 10. Alternativa 

correta letra B.                                                                                                           

A = {2, 5, 7, 10, 11, 13, 19} 

B = {1, 4, 10, 12, 19} 

C = {3, 5, 9, 10, 15, 18, 19} 

 

QUESTÃO 24 – ANULADA 

Devido apresentado na elaboração da questão, a mesma fica anulada. 

 

QUESTÃO 25 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 



As equações de 2º grau (do tipo ax² + bx + c = 0, onde a, b e c são números reais e a≠0) podem 

ter até duas raízes reais, ou seja, A equivale a 2 e B a 10. 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE PÚBLICA – CONDUTOR SOCORRISTA E TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

QUESTÃO 26 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

"Regionalização e Hierarquização – Os serviços devem ser organizados em níveis de 

complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada e com a 

definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos Serviços em oferecer a 

uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo 

tipo de tecnologia disponível, possibilitando um grau ótimo de resolubidade (solução de seus 

problemas). 

 

QUESTÃO 28 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada 

e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: § 2º A União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços 

públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:    I 

- no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo 

ser inferior a 15% (quinze por cento). 

 

QUESTÃO 29 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

São objetivos específicos do Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais Específicos: 

• Identificar e propor novos padrões espaciais de oferta de serviços, de produção, de 

necessidades, de fluxos, conforme modelo de atenção esperado; 

• Implementar e fortalecer a descentralização; 

• Subsidiar a organização das redes de atenção à saúde; 



• Subsidiar a organização do fluxo, orientação da demanda, a oferta de serviços com equidade; 

• Definir os limites territoriais das micros e macrorregiões conforme critérios populacionais e 

acessibilidade, com base nos fluxos assistenciais, mas tendo em vista sua otimização e a 

tipologia; 

• Estabelecer bases e padrões para os cálculos dos vazios assistenciais e da resolubilidade de 

cada nível e de cada região; 

• Subsidiar a construção de estratégias para ideias de pertencimento regional; 

• Subsidiar a construção de estratégias para ampliação de governança e da cogestão; 

• Subsidiar a compatibilidade da gestão com as ações da assistência; 

• Subsidiar a construção da equidade e da integralidade. 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – CONDUTOR SOCORRISTA  

QUESTÃO 31 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Prezado candidato temos a esclarecer que a questão será mantida tendo em vistas que se o freio 

apresentar problemas, a direção pode realmente “puxar” durante a frenagem e não no 

deslocamento do veículo como a questão destaca. A primeira alternativa “O VOLANTE PUXA 

PARA UM DOS LADOS E FICA DIFÍCIL MANTER O VEÍCULO ANDANDO EM LINHA RETA” é um sinal 

de que o sistema de direção deve ser revisado e não o de freio. 

 



 

 

 

QUESTÃO 32 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A resposta será mantida tendo em vistas que o queixo deve ficar levemente levantado (para 

facilitar a respiração) e não abaixado como sugere a alternativa “I” da questão. Ainda, tendo em 

vistas que a QUESTÃO USA A EXPRESSÃO IMEDIATAMENTE QUE SIGNIFICA SEM PERDER TEMPO, 

no atendimento emergencial de primeiros socorros, prestado por cidadão comum, não há 

qualquer tipo de aparelhagem e este atendimento deve ser realizado de forma manual (ou 

deixar que vítima possa até vir a óbito), desde que se tenha conhecimento mínimos de primeiros 

socorros. 

 



 

 

QUESTÃO 33 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A questão será mantida e sua resposta correta também, tendo em vista que a mesma foi 

elaborada de acordo com o conteúdo programático proposto. 

 

QUESTÃO 34 – ANULADA 

RECURSO DEFERIDO 

A questão apresenta erro em sua formulação, por isso a mesma deve ser anulada. 

 

QUESTÃO 35 – A ALTERNATIVA CORRETA DEVE SER ALTERADA PARA “D” 

RECURSO DEFERIDO 

A afirmativa II, não pode ser considerada correta, pois é impossível afrouxar a roupa de uma 

pessoa sem nela tocar, portanto, a única afirmativa correta é a III, alterando dessa forma a 

alternativa correta para “d”. 

 

QUESTÃO 37 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A questão e respostas serão mantidas tendo em vista que o edital em seu item 1.5 (edital 

consolidado de abertura) previa sim o item “legislação de Trânsito” sugerindo ainda como 

referências bibliográficas o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) - Lei nº 9.503/1997. 

 

QUESTÃO 38 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 



A questão e respostas serão mantidas tendo em vista que o edital em seu item 1.5 (edital 

consolidado de abertura) previa sim o item “legislação de Trânsito” sugerindo ainda como 

referências bibliográficas o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) - Lei nº 9.503/1997. 

 

QUESTÃO 39 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A questão será mantida tendo em vista que tal tema foi sugerido a estudar no item 1.5 do edital 

de abertura consolidado como Mecânica e manutenção preventiva de veículos. 

 

QUESTÃO 41 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Recurso apresentado de forma incompleta e incoerente e, ainda, a questão e sua resposta 

encontram-se corretas dentro do conteúdo programático proposto, devendo, portanto, a 

questão ser mantida. 

 

QUESTÃO 42 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Recurso apresentado de forma incompleta e incoerente e, ainda, a questão e sua resposta 

encontram-se corretas dentro do conteúdo programático proposto, devendo, portanto, a 

questão ser mantida. 

 

QUESTÃO 43 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Recurso apresentado de forma incompleta e incoerente e, ainda, a questão e sua resposta 

encontram-se corretas dentro do conteúdo programático proposto, devendo, portanto, a 

questão ser mantida. 

 

QUESTÃO 44 – ANULADA 

RECURSO INDEFERIDO 

A questão deve ser anulada por apresentar erro em sua elaboração. 

 

QUESTÃO 45 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 



Recurso indeferido, jamais deve-se atravessar um semáforo que se encontra na cor amarela, 

dando ou não sinal de luz e é proibido dar sinal de luz a motoristas que vem em sentido contrário 

quando haver blitz ou fiscalização policial 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

QUESTÃO 31 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

"Considerando a periodicidade do rastreamento de um exame citopatológico a cada três anos 

após dois exames negativos anuais consecutivos, calcula-se que, a cada ano, deva ser convocado 

um terço da população-alvo; ou seja, 33,3% da população feminina na faixa etária de 25 a 64 

anos" 

 

QUESTÃO 32 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

"Obstrução grave em paciente irresponsivo: 

• Posicionar o paciente em decúbito dorsal em uma superfície rígida; 

• Diante de irresponsividade e ausência de respiração com pulso, executar compressões 

torácicas com objetivo de remoção do corpo estranho; 

• Abrir vias aéreas, visualizar a cavidade oral e remover o corpo estranho, se visível e alcançável 

(com dedos ou pinça); 

• Se nada encontrado, realizar 1 insuflação e se o ar não passar ou o tórax não expandir, 

reposicionar a cabeça e insuflar novamente; 

• Caso não haja sucesso pode-se tentar a visualização direta por laringocospia e a remoção com 

a utilização da pinça de Magill; 

• Tentar a ventilação transtraqueal (cricotireoidostomia por punção); e 

• Considerar o transporte imediato, mantendo as manobras básicas de desobstrução" 

 

QUESTÃO 35 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A questão tem como base o disposto no Código de Ética da Enfermagem. "CAPÍTULO I – DOS 

DIREITOS - Art. 4º Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com 

responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. 

Art. 45 - § 2º É vedado ao profissional de Enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, 



exceto em casos de urgência e emergência e regulação, conforme Resolução vigente.   CAPÍTULO 

III – DAS PROIBIÇÕES Art. 68 Valer-se, quando no exercício da profissão, de mecanismos de 

coação, omissão ou suborno, com pessoas físicas ou jurídicas, para conseguir qualquer tipo de 

vantagem.  CAPÍTULO I – DOS DIREITOS Art. 12 Abster-se de revelar informações confidenciais 

de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional." 

 

QUESTÃO 37 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A única alternativa que atende ao enunciado da questão conforme fonte, é a letra C, pois o 

enunciado da questão solicita a alternativa incorreta no que tange a aferição de pressão arterial. 

 

QUESTÃO 38 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

"Quando o paciente está hipotenso ou tem um aporte sanguíneo deficiente para o músculo, o 

medicamento administrado por via intramuscular pode precipitar-se ou não ser absorvido. 

Ocorre dor, no caso da injeção IM, porque a pele e o tecido subcutâneo são ricamente inervados 

e os receptores da dor são estimulados pela agulha, quando ela penetra e disseca o tecido 

conectivo. O músculo é menos inervado, mas a infusão de solução no espaço intersticial pode 

ser muito dolorosa, devido à irritação causada pela solução, ao pH ou à tonicidade alta para a 

solução fisiológica. 

 

QUESTÃO 39 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. A mesma, se refere a verificação 

de pulso periférico, não apical. 

 

QUESTÃO 40 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A única alternativa que atende ao enunciado é a letra D, o pós-operatório inicia-se a partir da 

saída do cliente da sala de operação e perdura até sua total recuperação, ocorrendo após 24 

horas e até 7 dias, estando com isso a questão e a sua resposta correta. 

 

QUESTÃO 42 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 



"O cateterismo urinário é um procedimento amplamente utilizado, sendo de inestimável valor 

ao tratamento de processos patológicos. Seu uso direciona-se a pacientes que apresentam 

incontinência urinária, retenção urinária, quando se faz necessária a avaliação exata do débito 

urinário, restrições pós-operatórias, coleta de amostras de urina, irrigação de bexiga ou 

instilação de medicamentos e nas cirurgias urológicas. " 

 

QUESTÃO 43 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

O tema da questão se refere ao conteúdo programático, disposto  no Edital. "Art. 4º As Regiões 

de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as 

diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT a que se refere o inciso I 

do art. 30." Decreto 7508/2011 e, ainda, Sistema Único de Saúde. 

 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

PORTUGUÊS – ENFERMEIRO E MÉDICO 

QUESTÃO 01 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A questão trata das funções da linguagem que estão relacionadas com os elementos básicos da 

comunicação. São seis as funções da linguagem: referencial, emotiva, conativa, metalinguística, 

poética e fática. O tipo textual é o dissertativo, portanto a função da linguagem é a referencial 

pois a mensagem está voltada para a informação de modo objetivo, não há palavras em sentido 

figurado, busca-se a objetividade e a precisão. A linguagem utilizada é a denotativa. Pelo 

exposto, o gabarito permanece inalterado. 

 

QUESTÃO 02 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Dentre os vários significados atribuídos à palavra “tabu”, o Mini dicionário Sacconi, de Luiz 

Antônio Sacconi, 11ª edição, 2009, página 1100 traz 6 significados, um deles é “que não é 

consentido livremente; proibido”. De acordo com o significado no contexto, significa que “falar 

sobre a atuação da mulher no mercado de trabalho já deixou de ser proibido há muito tempo”. 

A única palavra que não significa proibição é “anuição” (anuir) que significa aprovar, concordar. 

Portanto, sentido oposto. 



https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/banido, de acordo com o link 

apresentado, banido tem sentido de proibido “banir - 1. expulsar da pátria; desterrar; exilar 2. 

expulsar de uma sociedade ou grupo; excluir 3. eliminar; suprimir; proibir”. Pela justificativa 

apresentada, o gabarito permanece inalterado.  

 

QUESTÃO 03 – ANULADA 

RECURSO DEFERIDO       

Após análise criteriosa da banca, temos a esclarecer que a questão será anulada visto que 

nenhuma das alternativas equivale à resposta correspondente ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 04 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

O verbo “ser” e o verbo “ir” no pretérito perfeito têm a mesma conjugação. Podemos perceber 

a diferença entre eles pelo contexto. Sempre que usarmos o verbo “ir”, o contexto vai se referir 

a um lugar. Na frase “Por outro lado, em alguns países, essa diferença já foi superada” o verbo 

não está se referindo a um lugar, portanto, o verbo é “ser” e não o verbo “ir”. Pelo exposto, o 

gabarito permanece inalterado. 

 

 

NORMAS DO SAMU – ENFERMEIRO E MÉDICO 

QUESTÃO 09 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A questão está correta. A única alternativa que atende ao enunciado é a letra A, considerando 

que no sistema de atendimento pré-hospitalar, a distribuição racional dos casos, a 

coordenação, a regulação, a supervisão direta e a distância é de responsabilidade do 

médico regulador. 

 

QUESTÃO 10 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Na questão supracitada o candidato solicita anulação da questão alegando que o enunciado está 

incompleto e que não há respostas nas alternativas. Ao analisarmos a questão, verificamos que, 

as Unidades de Referência de instaladas em hospitais do tipo I, são hospitais especializados, que 

contam com recursos tecnológicos e humanos adequados para o atendimento das 

urgências/emergências de natureza clínica e cirúrgica, nas áreas de pediatria ou traumato-

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/banido


ortopedia ou cardiologia. O enunciado é claro, o candidato deveria identificar o tipo de hospital 

de acordo com a urgências/emergências de natureza clínica e cirúrgica, nas áreas de pediatria 

ou traumato-ortopedia ou cardiologia. O recurso é indeferido. 

 

QUESTÃO 13 – ANULADA 

RECURSO DEFERIDO 

Devido a erro na formulação da questão. A mesma consta de duas alternativas que atendem 

ao enunciado. Portanto, fica anulada a questão. 

 

QUESTÃO 14 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A única alternativa incorreta da questão é a letra C. "Em seguida apoiar as mãos uma sobre a 

outra, na metade inferior do esterno, evitando fazê-lo sobre o apêndice xifóide, pois isso 

tornaria a manobra inoperante e machucaria as vísceras. Não se deve permitir que o resto da 

mão se apóie na parede torácica. Em seguida apoiar as mãos uma sobre a outra, na metade 

inferior do esterno, evitando fazê-lo sobre o apêndice xifóide, pois isso tornaria a manobra 

inoperante e machucaria as vísceras. Não se deve permitir que o resto da mão se apóie na 

parede torácica. 

 

QUESTÃO 15 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Apenas a alternativa “a”, apresenta a correta técnica de fazer um torniquete, ou seja, quando 

se faz necessário o uso de mesmo deve-se elevar o membro ferido acima do nível do coração. 

Usar uma faixa de tecido largo, com aproximadamente sete centímetros ou mais, longo o 

suficiente para dar duas voltas, com pontas para amarração. Aplicar o torniquete logo acima da 

ferida. Passar a tira ao redor do membro ferido, duas vezes. Dar meio nó. Colocar um pequeno 

pedaço de madeira (vareta, caneta ou qualquer objeto semelhante) no meio do nó. Dar um nó 

completo no pano sobre a vareta. Apertar o torniquete, girando a vareta. Fixar as varetas com 

as pontas do pano. Afrouxar o torniquete, girando a vareta no sentido contrário, a cada 10 ou 

15 minutos. Qualquer outra forma de realizar o mesmo é incompleta ou errônea. 

 

INFORMÁTICA – ENFERMEIRO E MÉDICO 

QUESTÃO 16 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 



"O monitor é um dos principais dispositivos de saída do computador. É a tela na qual são 

apresentadas as informações visuais ao usuário. É no monitor que o usuário pode ver o que 

acontece no sistema operacional ou nos programas. Também é no monitor que aparece o cursor 

do mouse."  

 

QUESTÃO 18 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

O enunciado solicita a alternativa que representa quais a abas aparecerão no menu. O que 

confere a alternativa C como resposta da questão, ou seja, quando no word tecla a CTRL+L, irá 

aparecer uma janela, onde em suas ABAS terá localizar, substitui, ir para. 

 

QUESTÃO 20 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A única alternativa que atende ao enunciado é a letra A. "Para alterar ou remover um programa, 

basta clicar sobre o mesmo e em seguida clicar em alterar ou remover. Lembrando que o 

remover irá retirar o programa definitivamente do computador. Sempre que for apagar um 

programa é aconselhado observar as instruções acima, ao invés de simplesmente apagar a pasta 

em que está o programa. 

 

 

RACIONÍCIO LÓGICO E MATEMÁTICO – ENFERMEIRO E MÉDICO 

QUESTÃO 22 – ALTERNATIVA CORRETA ALTERADA PARA “A” 

RECURSO DEFERIDO       

PERÍMETRO=2*3,1*20= 124 METROS / ÁREA=3,1*(20)²=1.240M²/ SETOR 45°: 45/360=8/ 

PERÍMETRO= 124/8= 15,5 M/ ÁREA= 1.240/8=155 M² 

 

QUESTÃO 23 – ALTERNATIVA CORRETA ALTERADA PARA “A” 

RECURSO DEFERIDO       

𝑓(−1) = 2−(−1)+4 = 32 

 

 

 

 



SAÚDE PÚBLICA – ENFERMEIRO E MÉDICO 

QUESTÃO 26 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

O argumento apresentado pelo candidato não justifica a anulação da questão, uma vez que a 

mesma está correta em sua elaboração, considerando-se, ainda, a Política de Humanização do 

SUS, parte do conteúdo programático.  

 

QUESTÃO 28 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

Art. 3º A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde 

ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao 

paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. § 3º A 

comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode 

ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.   

 

QUESTÃO 29 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

O argumento apresentado pelo candidato não justifica a anulação da questão, uma vez que a 

mesma está correta em sua elaboração, considerando-se, ainda, a Política de Humanização do 

SUS, parte do conteúdo programático.  

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – ENFERMEIRO 

QUESTÃO 35 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D.  O correto seria: SatO2 < 

90% - Logo, 91, 92, 93 e 94 % não é sinônimo de gravidade da doença.  Sinais e sintomas de 

gravidade: 

• alteração do nível de consciência (agitação, confusão, sonolência, inconsciência); 

• cianose; 

• uso de musculatura acessória, retrações subcostais e/ou de fúrcula; 

• difi culdade na fala (frases curtas e monossilábicas); 

• alteração na frequência cardíaca (bradicardia ou taquicardia - >140 bpm); e 

• hipoxemia (SatO2 < 90%).  FONTE: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.  



 

QUESTÃO 36 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

"Urgência hipertensiva: importante elevação da pressão arterial (em geral PA diastólica ≥ 120 

mmHg), sem sintomas graves e sem risco imediato à vida ou de dano agudo a órgãos-alvo 

(cérebro, coração, pulmões e rins) ou comprometimento vascular, mas que pode evoluir para 

complicações graves. FONTE: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.  

 

QUESTÃO 38 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

A questão está correta, conforme disposto em Fonte do Ministério da Saúde. A sua elaboração 

está correta e sua alternativa correta também, todos os fundamentos com base em 

apontamentos do Ministério da Saúde. 

 

QUESTÃO 40 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

A questão permanece válida, bem como a resposta apresentada em seu gabarito, pois o 

enunciado é claro em sua solicitação bem como a resposta apresentada como correta, 

salientando a impossibilidade de conter outra alternativa correta na mesma. 

 

QUESTÃO 42 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

"Conduta: 

1. Realizar avaliação primária (Protocolo BC1) com ênfase para: 

• avaliar responsividade; 

• aspirar secreções se necessário; 

• manter permeabilidade de vias aéreas; e 

• oferecer O2 sob máscara não reinalante, 10 a 15 l/min se SatO2 < 94%.  

 

QUESTÃO 43 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

"O tratamento consiste em: • Quando a infiltração for recente, aplicar compressas frias. • 

Quando já tiver passado algumas horas, aplicar compressas quentes no local. • Elevar o membro 

para promover absorção do líquido e diminuir o edema. • Puncionar um novo acesso em outro 



membro. • Associar a terapia prescrita com o local da punção. • Escolher uma cânula do 

tamanho e do tipo adequado para a veia.  

 

QUESTÃO 44 – ANULADA 

RECURSO DEFERIDO       

A questão deve ser anulada, devido ao erro apresentado na mesma. 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – MÉDICO 

QUESTÃO 34 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

" O ecocardiograma é amplamente empregado para definir a etiologia da ICAD, o grau de 

disfunção ventricular e a presença de alterações do fluxo sangüineo intracavitário e de trombos 

além das doenças valvares.Com o auxílio da dosagem dos níveis de BNP, que se elevam na 

presença de quadros de descompensação, é possível confirmar o diagnóstico e monitorizar a 

eficácia da terapêutica, já que as taxas desse neurormônio guardam relação com o grau 

funcional dos pacientes portadores de IC."  

" As drogas mais freqüentemente utilizadas na fase de descompensação administradas por via 

intravenosa são os diuréticos, os vasodilatadores, os inotrópicos, o nesitiride e o levosimendan 

(Tabela IV). O ecocardiograma é amplamente empregado para definir a etiologia da ICAD, o grau 

de disfunção ventricular e a presença de alterações do fluxo sangüineo intracavitário e de 

trombos além das doenças valvares.Com o auxílio da dosagem dos níveis de BNP, que se elevam 

na presença de quadros de descompensação, é possível confirmar o diagnóstico e monitorizar a 

eficácia da terapêutica, já que as taxas desse neurormônio guardam relação com o grau 

funcional dos pacientes portadores de IC."  

 

QUESTÃO 35 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

"A bronquiolite obliterante é mais rara, caracterizada por sinais respiratórios persistentes e 

sintomas obstrutivos após um quadro bronquiolar agudo. É considerada complicação da BVA 

mais frequentemente causada pelo adenovírus, geralmente classificada como bronquiolite 

obliterante (BO) constritiva. Estudo conduzido em 34 pacientes com diagnóstico de BO 

evidenciou achados de 30 deles submetidos a biopsia a céu aberto, 2 a lobectomias e 2 a 



autopsias. Cerca de 30% desses pacientes evoluíram para bronquectasias. Há mais inflamações 

do que atelectasias (40,1 e 24,3%, respectivamente)83. 

 

QUESTÃO 36 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

Argumentos apresentados pelo candidato, não justificam a anulação da questão, uma vez que, 

a mesma está correta em sua formulação e alternativa correta, de acordo com o conteúdo 

programático apresentado no edital de abertura. 

 

QUESTÃO 37 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

"Os exames toxicológicos rotineiros de urina frequentemente são positivos para drogas opioides 

em indivíduos com o transtorno. Os exames de urina permanecem positivos para a maioria dos 

opioides (p. ex., heroína, morfina, codeína, oxicodona, propoxifeno) durante 12 a 36 horas após 

a administração. Fentanil não é detectado por exames de urina de rotina, mas pode ser 

identificado por vários dias por procedimentos mais especializados. Metadona, buprenorfina 

(ou uma combinação de buprenorfina e naloxona) e LAAM (L-alfa-acetilmetadol) precisam de 

exames específicos e não causam resultado positivo em testes de rotina para opiáceos." 

 

QUESTÃO 41 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

"A máscara equimótica ou asfixia traumática éresultante de súbita compressão da caixa torácica 

ouda parte alta do abdome; como conseqüências ocorre um aumento brusco da pressão dos 

vasosintratorácicos podendo até, causar rupturas dos capilares ou pequenos vasos que mantém 

o retorno veno-so para a veia cava superior.No exame físico o doente apresenta cianose 

nopescoço e parte superior do tronco e é frequente também congestão e hemorragia 

conjuntival.O diagnóstico da máscara equimótica é portantomuito fácil e o seu tratamento é 

conservador. No entanto o importante na presença deste sinal é que elepode ser um alerta de 

que possa existir uma lesãovisceral . "  

"O enfisema hipertensivo comprime os vasos dabase do coração e as próprias aurículas levando 

aochoque cardiogênico, por impedir o retorno venoso,o que ocasiona um débito cardíaco baixo.. 

A máscara equimótica ou asfixia traumática éresultante de súbita compressão da caixa torácica 

ouda parte alta do abdome; como conseqüências ocorre um aumento brusco da pressão dos 

vasosintratorácicos podendo até, causar rupturas dos capilares ou pequenos vasos que mantém 

o retorno veno-so para a veia cava superior.No exame físico o doente apresenta cianose 



nopescoço e parte superior do tronco e é frequente também congestão e hemorragia 

conjuntival.O diagnóstico da máscara equimótica é portantomuito fácil e o seu tratamento é 

conservador. No entanto o importante na presença deste sinal é que elepode ser um alerta de 

que possa existir uma lesãovisceral . "  

"O hemotórax é a conseqüências mais comum deum trauma de tórax, seja ele penetrante ou 

fechado." 

 

QUESTÃO 45 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

"Estudo recente demonstrou que valores elevados de hemoglobina glicada (HbA1c) são 

preditores de CAD em crianças e adolescentes com menos de 18 anos, concluindo que um 

controle glicêmico insatisfatório em longo prazo relaciona-se com o seu diagnóstico, 

independentemente de fatores demográficos e socioeconômicos."  

 


