
        

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 

AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA 

1- Na DECLARAÇÃO DE LISBOA SOBRE A 

ÉTICA DA URGÊNCIA MEDICA - Os 

Sistemas de Ajuda Médica Urgente, na 

Europa e no Mundo, devem obedecer aos 

princípios fundamentais dos Direitos do 

Homem. Assim sendo aponte a 

incorreta: 

a)  Respeitar de forma absoluta a 

autonomia da pessoa humana.  Os 

cuidados prestados pelos médicos devem 

trazer aos doentes mais autonomia, quer 

no sentido físico, quer no psicológico e 

social. Todo o cidadão, mesmo doente, 

tem o direito ao respeito pela sua 

autonomia no sentido da sua liberdade 

de escolha, da sua terapêutica, mesmo 

quando mais vulnerável, ou seja, na 

situação de urgência médica. 0 pessoal 

dos serviços de urgência deve respeitar 

este direito fundamental do doente e 

aceitar que possa recusar os seus 

cuidados, mesmo quando julgados 

indispensáveis.  

b)  Oferecer o mínimo de benefício de 

saúde - 0 doente deve receber o menor 

benefício possível como consequência da 

menor qualidade dos cuidados prestados 

ao mesmo tempo que de menor custo, 

mesmo sendo de urgência. Por princípio, 

qualquer Estado deve garantir a 

segurança dos cidadãos, o que implica a 

implementação de socorro médico 

adequado. A Saúde Pública e os 

profissionais de cuidados de saúde 

devem providenciar no sentido de 

assegurar real qualidade deste cuidados 

de urgência, com a ajuda dos Serviços 

Hospitalares, Centros de Orientação de 

Doentes Urgentes (CODUs), Serviços 

Móveis de Emergência e Reanimação 

(SMERs) e Unidades de Cuidados 

Intensivos, assegurando uma 

permanência operacional necessária e 

suficiente durante 24 horas / dia.  

c) Produzir o menor prejuízo possível. A 

demora do diagnóstico e do tratamento ‚ 

um fator de agravamento nas patologias 

sobreagudas e em situações vitais, 

impondo à Saúde e aos médicos uma 

organização de forma a evitar os 

prejuízos consequentes da demora de 

atuação. Os procedimentos de urgência 

são mais arriscados que os normais, 

dependendo particularmente da decisão 

pessoal, mas sofrendo constrangimentos 

e restrições de recursos e de tempo. Os 

médicos e as autoridades sanitárias, 

como todo o resto da organização dos 

cuidados, devem preocupar-se em usar 

o menos possível esta decisão pessoal, 

própria da terapêutica de urgência. 

Existe igualmente o perigo da decisão 

social coletiva de utilização dos serviços 

de urgência provocada pela tendência 

geral de inflação (solicitação exagerada 

do público e oferta inflacionista de 

cuidados de urgência), ainda que as 

necessidades de cuidados de urgência 

sejam estáveis, salvo epidemia ou 

catástrofe.  

d)  Distribuir a ajuda da coletividade com 

critério de justiça - A igualdade de 

direitos entre os cidadãos exige que se 

faça beneficiar do máximo de cuidados 

de urgência o maior número de doentes 

que deles tenham necessidade e isto 

com qualidade. Por motivos de justiça e 

equidade na distribuição dos recursos 

comunitários de Saúde, os médicos dos 

serviços de urgência são responsáveis, 

no exercício da sua atividade na 

urgência, pela gestão econômica desses 

recursos de Saúde, sem dúvida escassos 

e caros. Os profissionais encarregados 

da regulamentação das urgências devem 

estabelecer prioridade, não podendo 

seguir o princípio habitual de primeiro 

chegado, primeiro tratado. Ao contrário, 

na prática de urgência, e 

particularmente em caso de afluxo de 

doentes, devem estabelecer com justiça 

as prioridades no atendimento  



        

 

2- Desastres não seguem regras. Prever 

hora, local e número de vítimas, em 

geral, não é possível. A estruturação 

adequada prévia é crucial para um bom 

atendimento, pois independentemente 

da etiologia, as consequências médicas e 

na saúde pública podem ser 

impactantes, já que o aumento 

repentino da demanda pode trazer 

grande vulnerabilidade para o sistema de 

saúde. Desta forma, a Secretaria de 

Estado da Saúde do Estado de São Paulo 

implanta em todos os seus hospitais um 

Plano de Atendimento a Desastres, 

estabelecendo regras de bom 

funcionamento em eventualidades deste 

tipo, respeitando particularidades de 

cada instituição. Objetiva-se que estas 

diretrizes de funcionamento minimizem o 

caos e a confusão, que frequentemente, 

se estabelecem durante este tipo de 

ocorrência. Baseado neste texto analise 

as DEFINIÇÕES e aponte a incorreta 

a) Catástrofe: segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) é um fenômeno 

ecológico súbito de magnitude suficiente 

para necessitar de ajuda externa. Médica 

é aquela situação em que as 

necessidades de cuidados médicos 

excedem os recursos imediatamente 

disponíveis, havendo a necessidade de 

medidas extraordinárias e coordenadas 

para manter a qualidade básica ou 

mínima de atendimento. 

b) Desastre: segundo a OMS é um 

fenômeno de causas tecnológicas de 

magnitude suficiente para necessitar de 

ajuda externa. Podem ser naturais 

(enchentes, furacões, terremotos) ou 

antropogênicos (atentados terroristas, 

acidentes aéreos). Médica é aquela 

situação em que as necessidades de 

cuidados médicos excedem os recursos 

imediatamente disponíveis, havendo a 

necessidade de medidas extraordinárias 

e coordenadas para se manter a 

qualidade básica ou mínima de 

atendimento. 

c) Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV) 

são aqueles eventos súbitos, que 

produzem um número de vítimas que 

levam a um desequilíbrio entre os 

recursos médicos disponíveis e as 

necessidades, onde se consegue manter 

um padrão de atendimento adequado 

com os recursos locais. Ou como evento 

complexo que requer comando e 

controle agressivo e coerente, de 

maneira a fornecer cuidados às vítimas, 

também como evento de qualquer 

natureza que determine um maior 

volume de vítimas, em um pequeno 

lapso de tempo, de forma a 

comprometer os recursos habitualmente 

disponibilizados. 

d)  acidente com Vítimas: são aqueles 

eventos súbitos, que produzem um 

número de vítimas que levam a um 

equilíbrio entre os recursos médicos 

disponíveis e as necessidades. 

3- Considerando: Que é necessário 

contar com Boas Práticas para 

Organização e Funcionamento dos 

Serviços de Urgência e Emergência; que 

os Serviços de Urgência e Emergência 

são de importância para o 

funcionamento de nossos sistemas de 

saúde. Qual a portaria que regulamenta 

as boas práticas para Organização e 

funcionamento dos Serviços de Urgência 

e Emergência: 

a) 354, de 10 de março de 2014 

b) 358 de 10 de março de 2014 

c) 350 de 10 de março de 2014 

d) 351 de 10 de março de 2014 
 

4- Considerando os Recursos Humanos 

para atuar em urgência e Emergência, 

podemos afirmar, exceto: 

a) Todo serviço de urgência e 

emergência deve dispor de equipe 

médica e de enfermagem habilitados em 

quantidade suficiente para o 

atendimento durante 24horas 



        

 

b) Todos os profissionais que atuam na 

urgência e emergência devem ser 

vacinados de acordo com a normativa 

nacional vigente 

c) Um responsável Técnico com 

formação médica legalmente habilitado 

d) Deve ter formação em nível médio e 

curso de socorrista 

 

5- Com a Política Nacional de Regulação 

do Sistema Único de Saúde instituída na 

PORTARIA GM Nº 1.559, DE 1º DE 

AGOSTO DE 2008 definiu-se que as 

ações regulatórias estão organizadas em 

três dimensões de atuação, 

necessariamente integradas entre si, 

sendo elas abaixo, aponte a incorreta: 
 

a) REGULAÇÃO DE SISTEMAS DE 

SAÚDE: que tem como objeto os 

sistemas municipais, estaduais e 

nacional de saúde, e como sujeitos seus 

respectivos gestores públicos, definindo 

a partir dos princípios e diretrizes do 

SUS, macrodiretrizes para a Regulação 

da Atenção à Saúde e executando ações 

de monitoramento, controle, avaliação, 

auditoria e vigilância desses sistemas. 
 

b) REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE: 

exercida pelas Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, conforme 

pactuação estabelecida no Termo de 

Compromisso de Gestão do Pacto pela 

Saúde; tem como objetivo garantir a 

adequada prestação de serviços à 

população e seu objeto, é a produção 

das ações diretas e finais de atenção à 

saúde, estando, portanto, dirigida aos 

prestadores públicos e privados, e como 

sujeitos seus respectivos gestores 

públicos, definindo estratégias e macro 

diretrizes para a Regulação do Acesso à 

Assistência e Controle da Atenção à 

Saúde, também denominada de 

Regulação Assistencial e controle da 

oferta de serviços executando ações de 

monitoramento, controle, avaliação, 

auditoria e vigilância da atenção e da 

assistência à saúde no âmbito do SUS.  
 

c) Regulação do acesso ao Ambulância- 

Também denominado transporte 

sanitário. 
 

d) REGULAÇÃO DO ACESSO À 

ASSISTÊNCIA: também denominada 

regulação do acesso ou regulação 

assistencial, tem como objetos a 

organização, o controle, o 

gerenciamento e a priorização do acesso 

e dos fluxos assistenciais no âmbito do 

SUS, e como sujeitos seus respectivos 

gestores públicos, sendo estabelecida 

pelo COMPLEXO REGULADOR e suas 

unidades operacionais e esta dimensão 

abrange a regulação médica, exercendo 

autoridade sanitária para a garantia do 

acesso baseada em protocolos, 

classificação de risco e demais critérios 

de priorização. 
 

6- PROTOCOLOS DE REGULAÇÃO DO 

ACESSO “são diretrizes para solicitar e 

usar, adequada e racionalmente, as 

tecnologias de apoio diagnóstico e 

terapias especializadas, (...) sendo um 

instrumento de ordenação dos fluxos de 

encaminhamentos entre os níveis de 

complexidade assistencial”. Vale 

ressaltar que os PROTOCOLOS DE 

REGULAÇÃO DO ACESSO são 

complementares aos Protocolos Clínicos 

que são “recomendações 

sistematicamente desenvolvidas com o 

objetivo de orientação de médicos e 

pacientes acerca de cuidados de saúde 

apropriados em circunstâncias clínicas e 

específicas”. (DENASUS, MS), portanto: 

a) Foram criados para desorganizar o 

sistema de atendimento 

b) Foram criados para distribuir renda 

para o atendimento 

c) Foram criados para estabelecer fluxo 

para o atendimento 

d) Foram criados para operacionalizar o 

atendimento 



        

 

 

 

7- NOS PROTOCOLOS DE REGULAÇÃO 

DO ACESSO - Qual a definição de 

transferência de paciente: 
 
a) – É a transferência de pacientes de 

serviços de saúde que não necessitam   

de elucidação diagnóstica, internação 

clínica, cirúrgica ou em unidade de 

terapia intensiva, sempre que as 

condições locais de atendimento 

combinadas à avaliação clínica de cada 

paciente assim exigirem. 
 

b) É a transferência de pacientes de 

centros de referência de maior 

complexidade para unidades de menor 

complexidade, seja para elucidação 

diagnóstica, internação clínica, cirúrgica 

ou em unidade de terapia intensiva, seja 

em seus municípios de residência ou 

não, para conclusão do tratamento, 

sempre que a condição clínica do 

paciente e a estrutura da unidade de 

menor complexidade assim o 

permitirem, com o objetivo de agilizar a 

utilização dos recursos especializados na 

assistência aos pacientes mais graves 

e/ou complexos. 
 

c) É a transferência de pacientes seja em 

seus municípios de residência ou não, 

para conclusão do tratamento, sempre 

que a condição clínica do paciente e a 

estrutura da unidade de menor 

complexidade assim o permitirem, com o 

objetivo de agilizar a utilização dos 

recursos especializados na assistência 

aos pacientes mais graves e/ou 

complexos. 
 

d) É a transferência de pacientes de 

serviços de saúde que não necessitam   

de tratamento e que sempre que as 

condições locais de atendimento 

combinadas à avaliação clínica de cada 

paciente disser que o paciente não 

necessita de avaliação. 
 

 

8- NOS PROTOCOLOS DE REGULAÇÃO 

DO ACESSO - Qual a definição de 

unidade de saúde solicitante: 
 

a) Todos os estabelecimentos de saúde 

que necessitem de vaga em unidade 

hospitalar para os casos de urgência e 

emergência, pois não detém 

equipamentos, estrutura física e/ou 

equipe técnica suficiente para a 

realização de determinado 

procedimento/atendimento.  
 

b) Todos os estabelecimentos de saúde 

que não necessitem de vaga em unidade 

hospitalar para os casos de urgência e 

emergência. 
 

c) estabelecimentos de saúde que detém 

equipamentos, estrutura física e/ou 

equipe técnica suficiente para a 

realização de determinado 

procedimento/atendimento. 
 

d)  estabelecimentos de saúde que 

detém equipamentos e equipe treinada e 

no momento não tem nenhum paciente 

internado. 
 

 

9-NOS PROTOCOLOS DE REGULAÇÃO 

DO ACESSO - Quais as ATRIBUIÇÕES 

DAS CENTRAIS DE REGULAÇÃO DE 

URGÊNCIAS: 
 

a) articular ações harmonizadoras e 

ordenadoras buscando a resposta mais 

equitativa possível frente as 



        

 

necessidades expressas e devidamente 

hierarquizadas. 

b) nortear-se por pactos não 

estabelecidos entre as instâncias 

gestoras do sistema e demais atores 

envolvidos no processo assistencial.  

c) avaliar permanentemente o 

desempenho das parcerias com os 

demais atores não sendo necessário 

notificar o Comitê Gestor de Urgências, 

fornecendo elementos para a 

implementação e otimização das ações 

conjuntas. 
 

d) articular ações harmonizadoras e 

desordenadas buscando a resposta 

centralizada. 
 

 

10-NOS PROTOCOLOS DE REGULAÇÃO 

DO ACESSO - O que Compete a EQUIPE 

DE TRANSPORTE:  
 

a) Informar ao médico regulador caso as 

condições clínicas do paciente no 

momento da recepção do mesmo para 

transporte não sejam condizentes com 

as informações que foram fornecidas ao 

médico regulador e repassadas por este 

à equipe de transporte. 

B) Ignorar a determinação do médico 

regulador quanto ao meio de transporte 

e tipo de ambulância que deverá ser 

utilizado para o transporte. 

c) Registrar todas as intercorrências do 

transporte apenas do livro de 

intercorrências do setor administrativo. 
d) Informar ao médico regulador as 

condições sociais do paciente no 

momento da recepção do mesmo para 

transporte. 
 

 

11- Definição de urgência: 
 

a) urgência é quando há uma situação 

crítica, com ocorrência de grande perigo 

e que, pode se tornar uma emergência 

caso não seja devidamente atendida.  

b) Urgência: Ocorrência prevista de 

agravo a saúde sem risco potencial a 

vida, cujo portador necessita de 

assistência médica imediatamente. 

c)  Urgência: Ocorrência prevista de 

agravo a saúde como risco potencial a 

vida 
 

d)  Urgência: Ocorrência que necessita 

uma ambulância 
 

 

12- Definição de emergência: 
a) a emergência acontece quando não há 

uma situação que pode ser adiada, que 

deve ser resolvida rapidamente, pois se 

houver demora, corre-se o risco até 

mesmo de morte. 
b) a emergência acontece quando há 

uma situação que não pode ser adiada, 

que deve ser resolvida rapidamente, pois 

se houver demora, corre-se o risco até 

mesmo de morte.  
c) A emergência acontece em uma 

ocorrência prevista de agravo a saúde 

sem risco potencial a vida, cujo portador 

necessita de assistência médica rápida. 
d) a emergência acontece quando há 

uma situação que pode ser adiada, e que 

pode ser resolvida nas próximas 24h. 
 

 

13- Sobre a Política de Humanização, 

assinale a alternativa CORRETA. 
 



        

 

a) É uma política em defesa de um 

sistema de saúde que reconhece a 

diversidade do povo brasileiro e a todos 

oferece a mesma atenção à saúde, sem 

distinção de idade, raça / cor, origem, 

gênero ou orientação sexual.  
 

b) É uma política em defesa de um 

sistema de saúde que reconhece a 

diversidade do povo brasileiro e a todos 

oferece uma atenção diferenciada, com 

base em critérios sociais e culturais.  
 

c) É um programa de governo que 

reconhece a diversidade do povo 

brasileiro e a todos oferece a mesma 

atenção à saúde, sem distinção de idade, 

raça / cor, origem, gênero ou orientação 

sexual. 
 

d) É um programa de governo de um 

sistema de saúde que reconhece a 

diversidade do povo brasileiro e a todos 

oferece uma atenção diferenciada, com 

base em critérios sociais e culturais. 

 

14- Sobre os aspectos referentes ao 

trabalho do telefonista auxiliar de 

regulação, de acordo com a Portaria GM 

2.048, assinale a alternativa 

INCORRETA:  

a) Devido à natureza do trabalho, o 

telefonista auxiliar de regulação tem 

prerrogativa de decisão médica e seus 

desdobramentos quando a atuação 

direta do médico regulador for impedida 

por motivo de força maior.  
 

b) O telefonista é um profissional não 

oriundo da área da saúde habilitado a 

prestar atendimento telefônico às 

solicitações de auxílio provenientes da 

população.  
 

c) O cenário de trabalho do telefonista 

auxiliar de regulação são as centrais de 

regulação médica, devendo anotar dados 

básicos sobre o chamado e prestar 

informações gerais aos solicitantes. 

d) O telefonista auxiliar de regulação 

deve ser maior de dezoito anos, ter 

disposição pessoal para a atividade; ter 

equilíbrio emocional e autocontrole; ter 

disposição para cumprir ações 

orientadas; capacidade de manter sigilo 

profissional e capacidade de trabalhar 

em equipe. 

15- Sobre o acesso ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), é CORRETO afirmar:  

a) É reservado às pessoas que não têm 

condições de arcar com os custos do 

sistema de saúde.  

b) É reservado às pessoas com carteira 

assinada e seus dependentes.  

c) É universal, independente de raça, cor 

ou condição social. 

d) É universal, com acesso diferenciado 

para determinadas condições sociais. 
 

 

16- “A excelência em atendimento 

significa superar todas as expectativas 

do cliente, mas o atendimento requer o 

desenvolvimento de habilidades 

específicas para que seja qualificado.” 

(EGRAFONE; RODRIGUES, 2010). 

Assinale a alternativa que retrata 

corretamente o papel do atendente no 

atendimento ao cliente:  
 

a) Responsabilidade / confiabilidade: 

cumprimento dos compromissos 

assumidos com extrema pontualidade.  



        

 

b) Prestabilidade: desejo de auxiliar, 

mas não supera em nada as 

expectativas do cliente.  

c) Cortesia: independentemente da 

opinião do cliente, tomar a iniciativa e 

resolver o problema. 

d) Autonomia: assumir todas as 

vontades do cliente. 
 

17- Considere as boas práticas no 

atendimento telefônico para responder a 

esta questão. Analise as afirmações a 

seguir:  

I. Evite expressões desagradáveis, 

palavrões, gírias ou ruídos que possam 

criar sentimentos negativos no 

interlocutor. 

II. Para evitar o compartilhamento com 

o cliente de informações internas ou 

conversas paralelas do local de trabalho, 

enquanto busca as informações para o 

interlocutor, pressione a tecla redial do 

telefone. 

a) Ambas estão incorretas.  

b) Ambas estão corretas.  

c) Apenas a I está correta. 

d) Apenas a II está correta. 

18- A implementação da Política Nacional 

de Humanização (PNH) exerce força para 

a consolidação, prioritariamente: 
  

a) de apenas três marcas específicas: 1. 

Todo usuário do SUS saberá quem são 

os profissionais que cuidam de sua 

saúde, e os serviços de saúde se 

responsabilizarão por sua referência 

territorial. 2. As unidades de saúde 

garantirão as informações ao usuário, o 

acompanhamento de pessoas de sua 

rede social (de livre escolha) e os 

direitos do código dos usuários do SUS. 

3. As unidades de saúde garantirão 

gestão participativa aos seus 

trabalhadores e usuários, assim como 

educação permanente aos trabalhadores.  
 

b) de apenas três marcas específicas: 1. 

Serão reduzidas as filas e o tempo de 

espera com ampliação do acesso e 

atendimento acolhedor e resolutivo 

baseados em critérios de risco. 2. As 

unidades de saúde garantirão as 

informações ao usuário, o 

acompanhamento de pessoas de sua 

rede social (de livre escolha) e os 

direitos do código dos usuários do SUS. 

3. As unidades de saúde garantirão 

gestão participativa aos seus 

trabalhadores e usuários, assim como 

educação permanente aos trabalhadores.  
 

c) de apenas três marcas específicas: 1. 

Serão reduzidos as filas e o tempo de 

espera com ampliação do acesso e 

atendimento acolhedor e resolutivo 

baseados em critérios de risco. 2. Todo 

usuário do SUS saberá quem são os 

profissionais que cuidam de sua saúde, e 

os serviços de saúde se 

responsabilizarão por sua referência 

territorial. 3. As unidades de saúde 

garantirão gestão participativa aos seus 

trabalhadores e usuários, assim como 

educação permanente aos trabalhadores. 
 

d) de quatro marcas específicas: 1. 

Serão reduzidos as filas e o tempo de 

espera com ampliação do acesso e 

atendimento acolhedor e resolutivo 

baseados em critérios de risco. 2. Todo 

usuário do SUS saberá quem são os 

profissionais que cuidam de sua saúde, e 

os serviços de saúde se 



        

 

responsabilizarão por sua referência 

territorial. 3. As unidades de saúde 

garantirão as informações ao usuário, o 

acompanhamento de pessoas de sua 

rede social (de livre escolha) e os 

direitos do código dos usuários do SUS. 

4. As unidades de saúde garantirão 

gestão participativa aos seus 

trabalhadores e usuários, assim como 

educação permanente aos trabalhadores. 
 

19- No caso de transporte de paciente 

em suporte básico de vida para unidades 

de apoio diagnóstico e terapêutico, para 

realização de exames ou tratamento, se 

o paciente apresentar intercorrências de 

urgência,é correto afirmar que : 

a) a responsabilidade pelo tratamento e 

estabilização é da unidade que está 

realizando o procedimento 

b) a responsabilidade pelo tratamento e 

estabilização é da unidade que está 

solicitando o procedimento 

c)  a responsabilidade pelo tratamento e 

estabilização é da equipe que está 

realizando o transporte 

d) o paciente deve ser encaminhado 

para uma unidade hospitalar 

 

20- Qual a definição de CROSS: 

a) Serviço de regulação médica 

b) Central de atendimento medico 

c) Central de Regulação de Ofertas de 

Serviços de Saúde 

d) Serviço de oferta de atendimento 

médico 

 

21- O Protocolo de boas práticas de 

transferência de paciente regulamenta: 

a) Nenhum paciente poderá ser 

transferido sem contato prévio com a 

unidade receptora 

b) Todo paciente ao ser transferido 

deverá ser acompanhado de um familiar 

c) Todo paciente pode ser transferido 

apenas com a solicitação médica, não 

sendo necessário contato prévio com a 

unidade receptora 

d) Todo paciente pode ser transferido 

apenas com solicitação familiar 

 

22- Em relação da responsabilidade da 

assistência ao paciente durante o 

transporte, é correto afirmar : 

a) A responsabilidade da assistência ao 

paciente transferido é do médico 

solicitante até que o mesmo seja 

recebido pelo médico da unidade 

receptora 

b) A responsabilidade da assistência ao 

paciente transferido é do motorista da 

ambulância que está realizando o 

transporte até que o mesmo seja 

recebido pelo médico da unidade 

receptora 

c) A responsabilidade da assistência ao 

paciente transferido é do médico 

solicitante até que o mesmo seja 

recebido pelo enfermeiro da unidade 

receptora 

d)A responsabilidade da assistência ao 

paciente transferido é do médico 

solicitante até que o mesmo seja chegue 

na unidade receptora e faça a ficha. 

23- Qual a definição de ambulância: 

a) Ambulância é um veículo (terrestre, 

aéreo ou hidroviário) que se destina 

exclusivamente ao transporte de 

enfermos.  

b) Ambulância é um veículo (terrestre) 

que se destina exclusivamente ao 

transporte de enfermos.  
c) Ambulância é um veículo (terrestre) 

que se destina exclusivamente ao 

transporte de pacientes para consulta. 



        

 

d) Ambulância é um veículo (terrestre) 

que se destina exclusivamente ao 

transporte de pacientes com risco de 

morte. 

 

24- Ambulâncias são veículos destinados 

para resgatar pessoas desde de 

acidentes mais leves, que possam ferir a 

integridade física do paciente, até 

acidentes mais graves que possam haver 

risco de morte, baseado nesse conceito 

qual o tipo de ambulância destinada ao 

transporte de pacientes graves: 

a) Tipo A 

b) Tipo B 

b) Tipo C 

d) Tipo D 

 

25- Ambulâncias são veículo destinado 

para resgatar pessoas desde de 

acidentes mais leves, que possam ferir a 

integridade física do paciente, até 

acidentes mais graves que possam haver 

risco de morte , baseado nesse conceito 

qual o tipo de ambulância destinada ao 

transporte  pré-hospitalar de pacientes 

com risco de vida desconhecido, 

contendo equipamentos mínimos para a 

manutenção da vida, exceto os materiais 

de salvamento 

a) Tipo A 

b) Tipo B 

b) Tipo C 

d) Tipo D 

 

 

MATEMÁTICA 

26- Uma abelha rainha dividiu as 

abelhas de sua colmeia nos seguintes 

grupos para exploração ambiental: um 

composto de 288 batedoras e outro de 

360 engenheiras. Sendo você a abelha 

rainha e sabendo que cada grupo deve 

ser dividido em equipes constituídas de 

um mesmo e maior número de abelhas 

possível, então você redistribuiria suas 

abelhas em: 

a) 8 grupos de 81 abelhas. 

b) 9 grupos de 72 abelhas. 

c) 24 grupos de 27 abelhas. 

d) 2 grupos de 324 abelhas. 
 

 

27- O piso de uma sala retangular, 

medindo 3,52 m x 4,16 m, será 

revestido com ladrilhos quadrados, de 

mesma dimensão, inteiros, de forma que 

não fique espaço vazio entre ladrilhos 

vizinhos. Os ladrilhos serão escolhidos 

de modo que tenham a maior dimensão 

possível. 
 

Na situação apresentada, o lado do ladril

ho deverá medir: 

a) mais de 30 cm. 

b) menos de 15 cm. 

c) mais de 15 cm e menos de 20 cm. 

d) mais de 20 cm e menos de 25 cm. 
 

28- Quais dos números a seguir estão 

entre os divisores de 148? 

a) 4, 7 e 8 

b) 4, 8 e 37 

c) 2, 4, 37 e 148 

d) 2, 8 e 37 

 

29- Se uma vela de 360 mm de altura, 

diminui 1,8 mm por minuto, quanto 

tempo levará para se consumir? 

a) 20 minutos 



        

 

b) 30 minutos 

c) 2h 36 min 

d) 3h 20 min 

 

30- Fernando trabalha como montador 

de aparelhos eletrônicos e monta 1 

monitor em 20min. Certo dia, ele 

trabalhou de 9:00h às 16:00h, parando 

durante 1 hora para o almoço. Assinale a 

opção que indica o número de monitores 

que ele montou nesse dia: 

a) 12      

b) 15  

c) 16   

d) 18     
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

31- De acordo com a norma culta da 

língua, a palavra “lhe” pode ser 

empregada na frase: 

a) O mercado torna-se mais competitivo: 

é necessário humanizar ______. 

b) O pai de família está desempregado: 

é preciso oferecer ______ uma nova 

oportunidade. 

c) O jovem tem talento: é imprescindível 

preparar____para o futuro. 

d) Este empresário apresentou um 

projeto audacioso: é bom orientar _____ 

para que proceda com cautela. 

 

32- Leia o texto:  

Conheço inúmeras pessoas que mentem. 

Para falar a verdade, mente-se por 

qualquer motivo: as pessoas ficam com 

vergonha quando estão doentes e dizem 

que estão ótimas; comentam que a 

amiga está bem-vestida, quando acham 

um horror; elogiam alguém que 

emagreceu, para comentar nas costas 

que continua gordíssima. Eu mesmo 

minto: digo que vou viajar ou reclamo 

que não me sinto bem e fujo de um 

compromisso; finjo para mim mesmo 

que, no próximo mês, começo um 

regime e perderei a barriga. 

Ultimamente, tento parar com isso. Se 

me convidam, digo que não posso. Se 

vou a uma peça de teatro e não gosto, 

digo que não gostei. Sempre dá errado, 

a pessoa preferia uma mentira. A 

franqueza, descobri, é muito malvista. 

Até considerada falta de educação. 

Quantas mães e avós são assassinadas 

por empregados que querem faltar ao 

trabalho? Outros dizem que estão 

doentes. E por aí vai. A psicologia forjou 

um termo para designar aquele que faz 

da mentira um hábito: síndrome de 

Münchausen. Os mentirosos inventaram 

outro: “mentira branca", aquela que não 

prejudica ninguém. Para mim, não existe 

a tal “mentira branca". Tem gente que 

mente como respira. Mentira é mentira, 

e a tal “mentira branca" é só uma 

mentira a mais. 

(Walcyr Carrasco. 

http://epoca.globo.com. Adaptado). 

Segundo o autor do texto, ele tenta 

parar de mentir: 

a) embora espere o mesmo das outras 

pessoas. 

b) portanto passa a conviver melhor com 

as pessoas. 

c) e as pessoas estão aceitando sua 

sinceridade. 

d) mas percebe que não falar a verdade 

é até educado. 

 

33- Em todas as frases a seguir há 

comparações. Assinale a opção em que a 

comparação não é explicada: 

a) “Os avarentos são como as bestas de 

carga: carregam o ouro e se alimentam 

de aveia”. 

b) “Sei que meu trabalho é como uma 

gota no oceano, mas sem ele, o oceano 

seria menor”. 



        

 

c) “O fim da ambição é como o 

horizonte: recua à medida que 

avançamos”. 

d) “Ambição é como a fome. Sua única 

lei é o apetite”. 
 

34- Em um letreiro de uma mecânica, 

Lucas leu o seguinte enunciado: 
 

Concerta-se pessas de altomotivos e 

pineu de bicicleta. 

O menino, ao conversar com o dono da 

mecênica, propôs a correção de algumas 

palavras do texto para adequá-lo às 

regras ortográficas da Língua Portuguesa 

culta. Assinale a alternativa que 

apresenta a correção: 

a) concerta, peças, automotivos, pneu. 

b) conserta, peças, automotivos, pneu. 

c) conserta, peças, altomotivos, pneu. 

d) conserta, peças, automotivos, pineu. 
 

35- Assinale a alternativa na qual a frase 

não possui coerência textual: 

a) Sou muito esforçado, portanto, tirei 

boas notas após ter estudado para as 

provas. 

b) A menina é muito engraçada, 

entretanto, conta ótimas piadas. 

c) Ela não foi à festa, então, ficou em 

casa com seus pais. 

d) Ele já enviou as cartas, todavia, sua 

tia ainda não as recebeu. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

36- Atalhos de teclado além de serem 

mais produtivos ajudam a evitar a LER 

(lesão por esforço repetitivo), baseado 

nesse conceito qual alternativa está 

incorreta: 

a) page up – move o cursor para uma 

página acima 

b) page down – move o cursor para 

página abaixo 

c) Tab – avança nas opções 

d) ctrl + shift+N – Exclui uma pasta 

 

37- A tecla Caps Lok é utilizada para: 

a) Ativar teclado numérico 

b) Ativar/Desativar letras maiúsculas do 

teclado 

c) Exibir nova pasta criada 

d) Desativar teclado 

 

38- Qual a definição de área de trabalho: 

a) espaço oculto na tela onde são 

armazenados arquivos 

b) Arvores de pastas ocultas 

c) Espaço de trabalho em sua tela na 

qual aparecem os ícones, componentes, 

janelas  de aplicativos 

d) conexão sem cabo 

 

39- Qual a definição de Pen-drive e HD 

Externo: 

a)  dispositivos utilizados para 

armazenamento, transporte ou cópias de 

segurança dos dados produzidos, 

armazenados ou copiados para o seu 

computador 

b)  dispositivos utilizados para criação de 

pastas 

c)  dispositivos utilizados para fazer 

backup 

d) dispositivos para organização onde se 

visualiza todos os arquivos do 

computador 

 

40- Se sob o ponto de vista físico a 

internet é uma conexão entre redes, 

para o usuário ela aparece como um 



        

 

grupo de serviços disponíveis para a 

troca de informações entre 

computadores ou indivíduos conectados, 

baseado nesse conceito aponte a 

resposta incorreta: 

a) Correio Eletrônico: é um dos serviços 

mais elementares e mais importantes 

disponíveis na rede. Basicamente, é a 

troca de mensagens que o usuário da 

internet pode mandar para outro 

usuário.  

b) FTP - File Transfer Protocol: é o 

protocolo utilizado para a transferência 

de arquivos entre duas máquinas ligadas 

à internet. É utilizado, entre outras 

coisas, para atualizar as home pages 

hospedadas em máquinas remotas.  

c) www: significa que esta é uma página 

Web, na qual é possível visualizar 

imagens, textos formatados, ouvir sons, 

músicas, participar de aplicações 

desenvolvidas em Java ou outro script. 

Resumindo, é a parte gráfica da internet. 

d) com:  indica que o website é uma 

organização governamental, assim como 

org (indica que o é uma organização), 

edu (indica que é uma organização 

educacional), gov (indica que é uma 

organização comercial), entre outras.  
 

 

 


