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Texto base para responder às questões 1 a 9.
Atividade cerebral dispara logo antes da morte
Entrar num túnel de luzes. A sensação de sair do próprio
corpo. Encontrar parentes e amigos já falecidos. Muitas
pessoas que estiveram perto da morte relatam ter
passado por experiências como essas, que a ciência
nunca
conseguiu
explicar.
Mas
um
estudo
impressionante, que pela primeira vez revelou o que
acontece no cérebro durante a morte, parece ter
começado a desvendar o mistério.
Usando um aparelho de eletroencefalograma, um grupo
de médicos monitorou a atividade cerebral de 7 pessoas
enquanto elas morriam. Todas eram pacientes terminais,
entre 34 e 74 anos, que sofriam de cirrose, falência
múltipla dos órgãos, septicemia, insuficiência cardíaca ou
câncer. Os doentes estavam sob efeito de sedativos e só
sobreviviam com a ajuda de aparelhos – que, a pedido
de suas famílias, foram desligados.
A atividade cerebral dos pacientes ia ficando cada vez
menor. Mas, nos últimos momentos antes da morte, o
córtex cerebral (área responsável pela consciência)
simplesmente disparava, e permanecia 30 a 180
segundos num nível muito mais alto, antes de cessar de
vez. Isso acontece porque, quando os neurônios ficam
sem oxigênio, perdem a capacidade de reter energia e
começam a disparar em sequência – num efeito dominó
que poderia provocar alucinações. “Isso pode explicar as
experiências extracorpóreas relatadas por pacientes que
quase morreram”, afirma o estudo, assinado por 4
médicos
da
Universidade
George
Washington.
Superinteressante – junho de 2010.
QUESTÃO 01
Conclui-se do texto acima que:
a) os médicos conseguiram desvendar os mistérios da
morte.
b) os pacientes, no momento da morte, retêm mais
energia, o que os faz ter alucinações.
c) os médicos conseguiram explicar as alucinações das
pessoas que quase morreram.
d) a ciência busca encontrar explicações para as
experiências extracorpóreas relatadas por pacientes que
quase morreram.
QUESTÃO 02
Assinale a opção em que encontramos um exemplo de
metáfora.
a) “num efeito dominó que poderia provocar alucinações”
b) “quando os neurônios ficam sem oxigênio”
c) “Encontrar parentes e amigos já falecidos.”
d) “Isso pode explicar as experiências extracorpóreas
relatadas”
QUESTÃO 03
As expressões sublinhadas nas frases abaixo possuem a
mesma classificação sintática, exceto:
a) “Entrar num túnel de luzes”

b) “Mas, nos últimos momentos antes da morte, o córtex
cerebral”
c) “quando os neurônios ficam sem oxigênio”
d) “Atividade cerebral dispara logo antes da morte”
QUESTÃO 04
Observe o período abaixo e assinale a informação
incorreta.
“Muitas pessoas que estiveram perto da morte relatam
ter passado por experiências como essas, que a ciência
nunca conseguiu explicar.”
a) Os verbos „estiveram‟ e „conseguiu‟ estão no tempo
pretérito.
b) Passado” é um exemplo de verbo no gerúndio.
c) Podemos encontrar dois verbos no infinitivo.
d) O verbo „relatam‟ está no tempo presente.
QUESTÃO 05
Em “Os DOENTES estavam sob efeito de sedativos e só
sobreviviam com a ajuda de aparelhos – que, a pedido
de suas famílias, foram desligados.”, passando o termo
destacado para o singular, fazendo apenas as adaptações
necessárias, temos:
a) O doente estava sob efeito de sedativos e só
sobrevivia com a ajuda de aparelhos – que, a pedido de
sua família, foram desligados.
b) O doente estava sob efeito de sedativo e só
sobreviviam com a ajuda de aparelhos – que, a pedido
de suas famílias, foram desligado.
c) O doente estava sob efeito de sedativos e só
sobreviviam com a ajuda de aparelho – que, a pedido de
sua família, foi desligados.
d) O doente estava sob efeito de sedativo e só sobrevivia
com a ajuda de aparelho – que, a pedido de suas
famílias, foram desligados.
QUESTÃO 06
Em qual opção o substantivo sublinhado pode, em outro
contexto, ser um verbo?
a) “A sensação de sair do próprio corpo.”
b) “Mas um estudo impressionante”
c) “o que acontece no cérebro durante a morte”
d) “parece ter começado a desvendar o mistério”
QUESTÃO 07
Assinale a opção, cuja palavras são formadas,
simultaneamente, por um prefixo e um sufixo.
a) Sobreviviam – reter.
b) Simplesmente – capacidade.
c) Impressionante – extracorpóreos.
d) Desligados – consciência.
QUESTÃO 08
Os termos sublinhados nas opções abaixo são
preposições, exceto:
a) “parece ter começado a desvendar o mistério”
b) “começam a disparar em sequência”
c) “permanecia 30 a 180 segundos num nível muito mais
alto”
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d) “que a ciência nunca conseguiu explicar”
QUESTÃO 09
As palavras agrupadas pertencem a mesma regra de
acentuação silábica, exceto:
a) Túnel – responsável – nível.
b) Próprio – ciência – mistério.
c) Cérebro – médico – múltiplas.
d) Órgãos – cardíacas – córtex.
QUESTÃO 10
Em qual opção a pontuação não está adequada?
a) 598 bilhões de litros é a quantidade de água presente
na Lua, segundo a Nasa. Essa água, congelada em 40
crateras, equivale ao consumo de São Paulo por 9 meses
– e abasteceria uma colônia lunar por milhares de anos.
b) O Exército dos EUA está desenvolvendo um sensor
capaz de detectar a presença de armas químicas e
biológicas na eventualidade de um ataque terrorista.
c) O governo chinês decidiu instalar 100 canhões de
desodorante, para disfarçar o cheiro do lixão Asuwei, na
periferia de Pequim.
d) A cidade de Pequim vive uma crise, pois seus aterros
sanitários estão sobrecarregados – a população produz
18 mil toneladas de lixo por dia, 7 mil a mais do que os
lixões suportam.

x2

QUESTÃO 15
Qual das opções abaixo possui apenas números que
pertençam ao conjunto dos inteiros?
a) {0,2,4, 4, 5}
b) {0,2,4, 5 , 7}
c)

{ 2 2 ,2, 3,1, 7}
3
d) { 5 ,2, ,1, 45}
7
QUESTÃO 16
Podemos afirmar que 24 horas têm quantos segundos?
a) 86.400 segundos.
b) 98.700 segundos.
c) 78.900 segundos.
d) 102.560 segundos.
QUESTÃO 17

QUESTÃO 11
A equação
a) 0 e 1
b) 1 e 2
c) 0 e 2
d) 2 e 4

QUESTÃO 14
Qual é o valor de “x” da equação 6.(2x-1)+4x+2=8.(2x1)+6?
a) 1
b) 3
c) 6
d) Não há solução para a equação.

x tem como raízes:

O sistema de equações

x y 12
2x 4 y

40

tem como

solução:
a) x 4; y
b) x

QUESTÃO 12
Se 6 operários produzem, em 30 dias, 240 peças de um
certo produto, então, quantas peças desse mesmo
produto serão produzidas por 20 operários em 15 dias?
a) 700
b) 600
c) 500
d) 400
QUESTÃO 13
Em um pequeno escritório, com 9 funcionários, a
distribuição dos salários é feita de acordo com a tabela:
Nº de empregados

Salário

2

R$ 500

3

R$ 200

4

R$ 1.000

Podemos afirmar que o salário médio destes funcionários
é de:
a) R$ 412,00
b) R$ 525,00
c) R$ 622,00
d) R$ 729,00

c) x
d) x

8
3; y 9
6; y 6
7; y 5

QUESTÃO 18
Uma dívida no banco rendeu certo juro. Se o correntista
devia R$ 1.712,00 e essa dívida passou a ser
R$ 1.924,00, podemos afirmar que o valor do juro é:
a) R$ 112,00
b) R$ 212,00
c) R$ 331,00
d) R$ 341,00
QUESTÃO 19
Cada pão francês custa, aproximadamente, R$ 0,25. Se o
quilo custa R$ 4,50, quantos pãezinhos compõem um
saquinho de 1 quilo?
a) 22 pãezinhos.
b) 20 pãezinhos.
c) 18 pãezinhos.
d) 16 pãezinhos.
QUESTÃO 20
Uma loja de CD´s musicais realiza a promoção de que
cada CD custe R$ 21,90. Na compra de um segundo CD
a pessoa paga R$ 19,90. Na compra de um terceiro CD
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ela paga R$ 17,90. Considerando que ela comprou 4
CD´s e levando em conta as informações contidas no
problema, podemos afirmar que ela pagou pelo quarto
CD a quantia de:
a) R$ 16,90.
b) R$ 15,90.
c) R$ 14,90.
d) R$ 13,90.
QUESTÃO 21
De acordo com a Constituição, no que diz respeito aos
direitos fundamentais, assinale a opção correta.
a) O Estado deve prestar contas de todos seus tributos
ao Município e a todos os brasileiros e estrangeiros.
b) O direito de qualquer cidadão propor ação popular é
previsto constitucionalmente.
c) Serão sempre gratuitas as ações contra a prefeitura.
d) os impostos incidirão juros sobre juros.
QUESTÃO 22
Os pisos representam parte importante na composição
espacial de uma edificação e devem ser tratados com
atenção. Com isso assinale a alternativa correta.
a) Diferentes climas influenciam na escolha dos pisos,
uma vez que madeira, laminado e carpete são mais
recomendados para climas quentes.
b) Assoalhos de madeira podem ter diferentes cores e
tamanhos, conhecidos como tacos, paquês e tábuas.
A única desvantagem é que somente podem ser
assentados em forma longitudinal, por questões
estruturais.
c) O carpete de madeira é mais resistente que o
assoalho, e de fácil aplicação, podendo ser adquirido
já com o verniz. Sua durabilidade média é de 10 anos.
d) Cerâmicas e porcelanatos podem ser encontrados em
diferentes cores e tamanhos, sendo uma opção muito
versátil. O porcelanato apresenta custo bem elevado
em relação a cerâmica.
QUESTÃO 23
Assinale a alternativa que contenha a opção correta em
relação ao dimensionamento de uma escada que será
construída numa área comercial de fluxo médio de
pessoas e deverá vencer uma altura final de 2,80m.
a) L=1,20m; com 17 degraus de 16,5cm de altura
(espelho) e 25 cm de profundidade (pisada) cada.
b) L=80 cm; com 17 degraus de 25cm de altura
(espelho) e 16,5 cm de profundidade (pisada) cada.
c) L=1,20 m; com 17 degraus de 25cm de altura
(espelho) e 16,5 cm de profundidade (pisada) cada.
d) L=1,20 m; com 17 degraus de 16,5cm de altura
(espelho) e 29 cm de profundidade (pisada) cada.
QUESTÃO 24
Assinale a alternativa incorreta sobre representação
gráfica em projetos:
a) No geral projetos para serem aprovados em
prefeituras e órgãos competentes são feitos em escala
1:100

b) Detalhamentos que necessitem de precisão na
execução devem ser feito em escalas 1:10, 1:5 e 1:1,
como por exemplo detalhamentos de forros e
encaixes.
c) Planta baixa representa um corte paralelo ao piso a
uma altura aproximada de 30cm, onde tudo que
estiver acima dessa linha deve ser representado por
linhas tracejadas, que sugerem sua projeção.
d) O corte é uma representação vertical, que corta as
paredes da edificação em questão. Usado para
mostrar as alturas dos elementos existentes como
janelas, portas, pé-direito, etc.
QUESTÃO 25
A iluminação artificial pode ser utilizada não só para
simplesmente iluminar ambientes, mas também para
causar efeitos desejados. Sobre isso analise as
afirmações e as julgue como verdadeiras ou falsas.
A. Iluminação difusa geral distribui a luz de forma
homogênea em todas as direções.
B. Iluminação semi-direta emite de 10 a 40% da luz para
cima e o restante para baixo
C. Iluminação indireta joga praticamente toda a luz para
o chão
D. Iluminação direta é quando o facho de luz é dirigido
totalmente para cima.
a) Verdadeiras: A, B e C. Falsas: D
b) Verdadeiras: A e B. Falsas: C e D
c) Verdadeiras: A e C. Falsas: B e D
d) Verdadeiras: B, C e D. Falsas: A
QUESTÃO 26
Assinale a alternativa correta sobre fossas sépticas:
a) Existe uma padronização em relação ao tamanho das
fossas sépticas, de 70x50x50cm que deve sempre ser
seguido, independente do terreno onde a mesma será
implantado.
b) É possível e necessário executar fossas sépticas em
determinado terreno quando o mesmo é servido por
sistema público de esgoto.
c) A função das fossas sépticas é de armazenar e
transformar resíduos sólidos, que são levados
diretamente da água que sai dos aparelhos sanitários.
d) As fossas devem ser localizadas longe da edificação, o
mais distante o possível do banheiro, com tubulação
sempre que possível reta.
QUESTÃO 27
Analise:
I. Projetos de instalações hidráulicas deve se basear
na interdependência das diversas partes do
conjunto, visando o abastecimento nos pontos de
consumo dentro da melhor técnica e economia.
II. A rede de distribuição de uma instalação hidráulica
compreende no conjunto de canalizações constituído
por barrilete, colunas de distribuição, ramais e subramais.
III. Sempre que possível, mas não obrigatoriamente,
deve existir um tubo de ventilação nas edificações
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que consiste numa canalização ascendente destinada a
permitir o acesso do ar atmosférico ao interior das
colunas de distribuição.
Estão corretas:
a) Somente II
b) I e II
c) I e III
d) I, II e III
QUESTÃO 28
Em uma residência que foi recentemente construída
apareceu uma mancha na parte inferior de uma das
paredes do banheiro principal. Sobre uma possível causa
para isso julgue as afirmações em verdadeiras (V) ou
falsas (F).
A. No caso do banheiro ter sido pintado e não ter
azulejos, se a tinta do mesmo foi aplicada com a
massa-corrida úmida, isso pode ter gerado a mancha.
B. A falta de ventilação no banheiro pode fazer com que
manchas apareçam.
C. Pode ter ocorrido falha na impermeabilização do piso
D. A tubulação deste banheiro ou outra que passe por
esta parede pode conter vazamento.
a)

A F

b) A V

c) A F

d) A V

B V

B F

B V

B V

C V

C V

C V

C V

D V

D V

D F

D V

QUESTÃO 29
Nenhum ato de infração deverá ser arquivado, nem
cancelado a multa fiscal sem:
a) sem a ciência do sujeito passivo;
b) sem que tenha decorrido o prazo de prescrição da
penalidade imposta;
c) sem despacho da autoridade administrativa;
d) sem que primeiro o sujeito passivo tenha assinado
termo próprio de confissão de dívida fiscal.

AC

S

QUESTÃO 30
Analise o desenho abaixo:

Existem no ambiente do desenho:
a) 2 pontos de iluminação fluorescente no teto; 1
interruptor simples; 4 tomadas baixas; 1 tomada para
telefone; 1 quadro geral de força; 1 aparelho de ar
condicionado.

b) 3 pontos de iluminação fluorescente no teto; 4
interruptores simples; 1 tomada baixa; 1 tomada para
telefone; 1 quadro geral de força.
c) 2 pontos de iluminação fluorescente no teto; 4
interruptores simples; 1 tomada baixa; 1 tomada para
telefone; 1 quadro geral de força; 2 aparelhos de ar
condicionado.
d) 1 ponto de iluminação fluorescente no teto; 1
interruptor simples; 4 tomadas baixas; 1 tomada para
telefone; 1 quadro geral de força; 1 aparelho de ar
condicionado.
QUESTÃO 31
Uma obra concluída só poderá receber o habite-se,
quando:
a) garantir segurança a seus usuários
b) estiver com os medidores de luz e gás das unidades
autônomas instalados
c) possuir todas as instalações previstas em projetos de
acordo com as normas das devidas concessionárias
d) for capaz de garantir a seus usuários padrão mínimo
de conforto térmico, luminoso, acústico e de qualidade
do ar
QUESTÃO 32
São equipamentos de segurança obrigatórios em uma
Obra:
a) Bota ou Capa de chuva
b) Óculos escuros
c) Capacete de Segurança
d) Luvas
QUESTÃO 33
O auto de infração deverá conter os seguintes dados,
exceto:
a) número das edificações.
b) série das edificações.
c) o nome do proprietário das edificações
d) número das edificações no CREA.
QUESTÃO 34
Os acréscimos de área construída somente poderão ser
autorizados:
a) Pela Prefeitura;
b) Pelo CREA da cidade;
c) Pelo Departamento Municipal de Obras;
d) Pelo Corpo de Bombeiros;
QUESTÃO 35
Complete a frase.
Nenhuma construção, reconstrução ou reforma de
prédio, qualquer que seja o fim a que se destine, poderá
ser autorizada ou iniciada, sem _____ e _____
previamente aprovados pela autoridade sanitária
competente.
a) memorial descritivo e especificações.
b) projetos e especificações.
c) desenhos e cortes.
d) projeto hidráulico e elétrico.
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QUESTÃO 36
As obras e serviços de manutenção, reparo, pintura,
substituição, implantação e limpeza de fachadas,
realizadas em terrenos, muros ou edificações públicas ou
privadas, dependerão de autorização prévia da Prefeitura
Municipal quando:
a) Quando repercutirem sobre passeios, vias e demais
logradouros públicos.
b) Quando
repercutirem
sobre
estabelecimentos
comerciais e logradouros públicos.
c) Quando repercutirem sobre postos de gasolina, de
saúde e demais logradouros públicos.
d) Quando repercutirem sobre Creches Estaduais e
demais logradouros públicos.
QUESTÃO 37
A instalação de postos de abastecimento de veículos,
bombas de gasolina e depósitos de outros inflamáveis e
de explosivos, deverá atender às diretrizes constantes
na, EXCETO
a) Na Lei de Zoneamento.
b) No Código de Obras.
c) Na lei de incentivo fiscal
d) Na legislação tributária.
QUESTÃO 38
As atividades de terraplenagem, além da licença prevista,
devem obedecer às seguintes prescrições observando as
áreas inferiores a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados):
a) taludamento, com inclinação igual ou inferior a 95º
(noventa e cinco graus);
b) revestimento dos taludes com gramas em placas,
hidrossemeadura ou similar, construção de calhas de
pé de talude ou crista de corte;
c) construção de muro de contenção, com altura
inferior, em qualquer caso
d) projeto específico e planta baixa da terraplanagem.
QUESTÃO 39
Nos imóveis localizados em vias pavimentadas é
obrigatória a execução e manutenção de passeios, em
toda extensão da sua testada. Os responsáveis pelos
terrenos que possuírem passeios deteriorados, sem a
adequada manutenção, serão notificados, para no prazo
máximo de
a) 30 (trinta) dias executarem os serviços determinados.
b) 40 (quarenta) dias executarem os serviços
determinados.
c) 50 (cinquenta) dias executarem os serviços
determinados.
d) 60 (sessenta) dias executarem os serviços
determinados.
QUESTÃO 40
Os fechos e/ou muros divisórios de propriedades deverão
respeitar a altura máxima do muro de:
a) 2,10 m (dois metros e dez centímetros).
b) 2,20 m (dois metros e vinte centímetros).
c) 2,30 m (dois metros e trinta centímetros).

d) 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros).
QUESTÃO 41
Segundo o Código de Tributos do Município de
Votorantim, O Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade,
o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou
acessão física, como definido na lei civil, localizado na
Zona Urbana do Município. Art. 89. As zonas urbanas,
para os efeitos deste imposto, são aquelas fixadas por
lei, nas quais existam pelo menos dois dos seguintes
melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder
Público, EXCETO:
a) meio-fio ou calçamento, com canalização de águas
pluviais;
b) transporte público;
c) sistema de esgotos sanitários;
d) rede de iluminação pública, com ou sem colocação de
postes para distribuição domiciliar;
QUESTÃO 42
Segundo o Código de Tributos do Município de
Votorantim, especificamente o Art. 90. A base de cálculo
do imposto é o:
a) Valor real do imóvel
b) Valor venal do imóvel
c) Valor corrente do imóvel
d) Valor intermediário do imóvel
QUESTÃO 43
Segundo Art. 8.º do código de Posturas de Votorantim,
não É proibido nos logradouros públicos:
a) danificar ou retirar placas e outros meios de
sinalização;
b) pintar faixas de sinalização de trânsito, qualquer
símbolo ou identificação, ainda que junto ao rebaixo
do meio-fio, sem prévia autorização da Prefeitura
Municipal;
c) inserir quebra-molas, redutores de velocidades ou
quaisquer objetos afins, no leito das vias públicas,
sem autorização prévia da Prefeitura Municipal;
d) lavar veículos.
QUESTÃO 44
No que concerne aos Direitos Municipais, relativamente
ao Município como ente federativo, é correto afirmar
que:
a) Rege-se por lei orgânica aprovada em dois turnos pela
maioria absoluta dos Vereadores, Concretizando-se aí a
sua autonomia.
b) O número de Vereadores é estabelecido
proporcionalmente
ao
eleitorado
do
Município,
observados limites traçados pelo texto constitucional
federal.
c) Ao Vereador é garantida apenas a imunidade material
no exercício de seu mandato e na circunscrição do seu
Município, não lhe sendo atribuída imunidade processual.
d) A Câmara de Vereadores possui competências para
legislar sobre assuntos de interesse local, ao lado de
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competências supletivas para complementar as leis
estaduais e federais, no que couber.
QUESTÃO 45
Os terrenos não edificados, localizados em vias
pavimentadas, serão obrigatoriamente fechados na sua
testada com muro em alvenaria, pedra, concretos ou
similares, com altura mínima de:
a) 1,00 m (um metro), e mantidos limpos e drenados.
b) 2,00 m (dois metros), e mantidos limpos e drenados.
c) 3,00 m (três metros), e mantidos limpos e drenados.
d) 0,50 m (cinquenta centímetros), e mantidos limpos e
drenados.
QUESTÃO 46
Segundo o art. 167 da lei municipal 1090/93 são deveres
do funcionário além dos que lhe cabem em virtude do
desempenho de seu cargo e dos que decorrem, em
geral, de sua condição de servidor público:
a) manter somente a solidariedade com relação aos
companheiros de trabalho.
b) manter conduta compatível com a moralidade política
e partidária
c) ser leal as instituições a que servir;
d) representar aos superiores sobre as normalidades de
que não tenha conhecimento.
QUESTÃO 47
No referido Art.168 da lei 1090/93 são proibidas ao
funcionário toda ação ou omissão capazes de
comprometer a dignidade e o decoro da função pública,
ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do
serviço ou causar dano a Administração Pública,
especialmente:
a) acatar fé a documentos públicos
b) deixar de comparecer ao serviço com causa justificada
c) exercer comércio entre os companheiros de serviço no
local de trabalho
d) exercer eficientemente suas funções;

QUESTÃO 49
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou
os dois, na última quarta-feira dia 7 de Julho, pelos
crimes de sequestro e lesão corporal. Segundo a polícia,
os
dois
são
suspeitos
de
envolvimento
no
desaparecimento da ex-amante do jogador, Eliza
Samudio. A notícia acima faz referência à:
a) O goleiro Bruno do flamengo e seu Amigo conhecido
como “Macarrão”.
b) O goleiro Bruno do Vasco e seu Amigo conhecido
como “Bolacha”.
c) O goleiro Bruno do Fluminense e seu Amigo
conhecido como “Feijão”
d) O goleiro Bruno do Botafogo e seu Amigo conhecido
como “Biscoito”
QUESTÃO 50
Não faz muito tempo, uma eliminação precoce da nossa
seleção brasileira causava uma grande comoção nacional,
o país praticamente ficava de luto. Mas, em 2010, isso
não aconteceu. O jogo contra Holanda acabou e as
pessoas voltaram as suas rotinas rapidamente. Isso
aconteceu pelo fato da nossa torcida nunca ter se
identificado - ou ficou empolgado - com o time de
Dunga. Após a eliminação, a “CBF” (Confederação
Brasileira de Futebol), tomou algumas medidas, entre
elas:
a) Apoiar a Comissão técnica, valorizando o trabalho
realizado em 2010.
b) Demitir a Comissão técnica, devido ao fracasso
ocorrido na Copa de 2010.
c) Demitir apenas o Técnico, pois foi ele o responsável
soberano pela eliminação.
d) Deixou de investir valores, pois trocou o Presidente
devido ao fracasso na copa de 2010.

QUESTÃO 48
Desmaio é a perda dos sentidos, desfalecimento.
Conhecido também como síncope. Os primeiros socorros
para casos de desmaio devem ser tomados até que seja
possível o atendimento especializado:
I- Afastar-se da vítima e de local que proporcione perigo
(escadas, janelas etc.).
II- Deitá-la de barriga para cima e elevar as pernas
acima do tórax, para que a cabeça fique mais baixa em
relação ao restante do corpo.
III- Manter a cabeça de lado para facilitar a respiração e
evitar aspiração de secreções.
IV- Afrouxar as roupas.
V- Manter o local umedecido.
a) II e III estão corretas;
b) I, II e V estão corretas;
c) I, II e IV estão corretas;
d) apenas a IV está correta.
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