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Língua Portuguesa  
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. ................................................................ 1 
As questões de texto verificarão as seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma 
informação do texto com outras informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma 
informação do texto com outras informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma 
informação do texto em função da estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita 
outra afirmação implícita; identificar a ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e 
ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo 
temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e 
compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas 
e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando 
situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de produção 
textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. ......................................................... 16 
As questões de gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento 
tônico, sílaba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia.  ....................................................................................................... 39 
Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica.  .................................................................. 45 
Morfologia: estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, 
composição e outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego.  .... 53 
Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e 
nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a 
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Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. ..................................... 103 
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Pontuação: emprego dos sinais de pontuação.  ......................................................................................................... 112 
 

Noções de procedimentos e normas do SAMU 
Legislação: Portaria ministerial 2048/02.  ...................................................................................................................... 1 
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Conhecimentos Específicos 
Fundamentos de enfermagem: Lei do exercício profissional; ética profissional; .................................................... 1 
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Medidas terapêuticas;  ..................................................................................................................................................... 64 
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Noções de primeiros socorros; assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo, 
procedimentos em parada cardiorespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, estado de coma, 
infarto agudo do miocárdio e angina no peito, edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, 
hemorragia digestiva, intoxicação exógena;  ................................................................................................................ 74 
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