CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE PEDRA LAVRADA
N.º 001/2020
CARGO: CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA

INSTRUÇÕES:
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:






Corresponde a sua opção de cargo.
Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:




Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].

ATENÇÃO:







Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à
questão.
Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas.
Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas.
Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES 01 – 12 (02 PONTOS)
As boazinhas que me perdoem
Qual o elogio que uma mulher adora receber? Bom, se você está com tempo, pode-se listar aqui uns 700:
mulher adora que verbalizem seus atributos, sejam eles físicos ou morais. Diga que ela é uma mulher inteligente, e ela
irá com a sua cara. Diga que ela tem um ótimo caráter e um corpo que é uma provocação, e ela decorará o seu
número. Fale do seu olhar, da sua pele, do seu sorriso, da sua presença de espírito, da sua aura de mistério, de como
ela tem classe: ela achará você muito observador e lhe dará uma cópia da chave de casa. Mas não pense que o jogo
está ganho: manter o cargo vai depender da sua perspicácia para encontrar novas qualidades nessa mulher
poderosa, absoluta. Diga que ela cozinha melhor que a sua mãe, que ela tem uma voz que faz você pensar
obscenidades, que ela é um avião no mundo dos negócios. Fale sobre sua competência, seu senso de oportunidade,
seu bom gosto musical. Agora quer ver o mundo cair? Diga que ela é muito boazinha.
Descreva uma mulher boazinha. Voz fina, roupas pastéis, calçados rente ao chão. Aceita encomendas de
doces, contribui para a igreja, cuida dos sobrinhos nos finais de semana. Disponível, serena, previsível, nunca foi vista
negando um favor. Nunca teve um chilique. Nunca colocou os pés num show de rock. É queridinha. Pequeninha.
Educadinha. Enfim, uma mulher boazinha.
Fomos boazinhas por séculos. Engolíamos tudo e fingíamos não ver nada, ceguinhas. Vivíamos no nosso
mundinho, rodeadas de panelinhas e nenezinhos. A vida feminina era esse frege: bordados, paredes brancas,
crucifixo em cima da cama, tudo certinho. Passamos um tempão assim, comportadinhas, enquanto íamos
alimentando um desejo incontrolável de virar a mesa. Quietinhas, mas inquietas.
Até que chegou o dia em que deixamos de ser as coitadinhas. Ninguém mais fala em namoradinhas do Brasil:
somos atrizes, estrelas, profissionais. Adolescentes não são mais brotinhos: são garotas da geração teen. Ser
chamada de patricinha é ofensa mortal. Quem gosta de diminutivos, definha.
Ser boazinha não tem nada a ver com ser generosa. Ser boa é bom, ser boazinha é péssimo. As boazinhas
não têm defeitos. Não têm atitude. Conformam-se com a coadjuvância. PH neutro. Ser chamada de boazinha, mesmo
com a melhor das intenções, é o pior dos desaforos.
Mulheres bacanas, complicadas, batalhadoras, persistentes, ciumentas, apressadas, é isso que somos hoje.
Merecemos adjetivos velozes, produtivos, enigmáticos. As “inhas” não moram mais aqui. Foram para o espaço,
sozinhas.
MEDEIROS, Martha. Liberdade Crônica. Porto Alegre: L&PM, 2014.
QUESTÃO N.º 01: Com essa crônica, a autora pretende, principalmente:
a) satirizar a postura das famílias que impunham uma vida monótona às mulheres, mesmo reconhecendo suas
potencialidades.
b) criticar o olhar que os homens todos tinham até então em relação à mulher, não valorizando suas potencialidades.
c) fazer um alerta de que existe muito preconceito em relação a como os homens devem tratar as mulheres para
conquistá-las, mostrando-lhes como são boazinhas e merecedoras de respeito e proteção.
d) mostrar como a mulher contemporânea deve ser tratada, ou seja, como uma figura independente e atuante na
sociedade, desconstruindo o estereótipo de sexo frágil em voga até pouco tempo.
e) lamentar que a mulher ainda é muito desvalorizada na sociedade, necessitando criar coragem para assumir uma
posição mais independente, mesmo com o risco de não encontrarem um parceiro para se casarem.
QUESTÃO N.º 02: Em relação aos aspectos discursivos do texto, assinale a opção INCORRETA:
a) Um tom de ironia permeia o texto de Martha Medeiros, principalmente no uso do morfema que marca, geralmente,
a flexão de grau dos substantivos.
b) A autora utiliza em dois momentos do texto uma frase interrogativa; tal estratégia, nesse texto, é apenas um recurso
de estilo, deixando uma reflexão em aberto.
c) O 1º parágrafo apresenta características próprias da tipologia textual injuntiva.
d) O 2º parágrafo pode ser considerado, principalmente, descritivo.
e) O 3º parágrafo apresenta uma constatação de como era a vida da figura feminina por um bom tempo na sociedade
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QUESTÃO N.º 03: Sobre o texto é correto afirmar que:
a) Pelo gênero textual a que pertence, constata-se, nessa crônica de Martha Medeiros, que só há marcas da
variedade padrão da língua.
b) No 1º parágrafo, estão presentes marcas próprias de interpelação ao leitor, o que justifica dizer que está em
evidência, nesse parágrafo, o código da mensagem.
c) A autora faz uma distinção entre os adjetivos “boa” e “boazinha” para não se interpretar que a mulher atual deve ser
implacável e má.
d) No 2º parágrafo, a ocorrência do vocábulo “nunca” deixa clara a intenção de se destacar uma ideia de negação no
texto.
e) A conclusão do texto deixa clara, pela escolha lexical, que podem coexistir os dois tipos de mulheres: a boa e a
boazinha.
QUESTÃO N.º 04: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa adequada sobre aspectos estruturais do
texto:
a) No título, o vocábulo “que” assume um papel pronominal, funcionando como pronome relativo.
b) Não há desvio gramatical em “(...) pode-se listar aqui uns 700: (...)” (1º parágrafo).
c) Na passagem “Qual o elogio que uma mulher adora receber?” (1º parágrafo), o vocábulo “que” deve ser classificado
como uma partícula expletiva, pois apenas funciona como um realce no período.
d) Os vocábulos “você”, “está”, “decorará” e “pastéis” atendem à mesma regra de acentuação gráfica.
e) Não sobressaem, no primeiro parágrafo do texto, verbos flexionados no modo imperativo.
QUESTÃO N.º 05: Pelo que se lê no último parágrafo, pode-se inferir que:
a) só há qualidades listadas para a mulher atual, não diferindo muito do modelo tradicional.
b) as mulheres de hoje querem ser respeitadas em igualdade, mas sentindo-se merecedoras da proteção masculina.
c) há espaço para todas as mulheres, mesmo para aquelas que preferem se manter sob o título de boazinhas.
d) há uma crítica declarada à masculinidade considerada tóxica na sociedade atual.
e) não há mais espaço para o modelo antigo de mulher, pois elas estão cada vez mais conscientes do seu valor e do
que são merecedoras.
QUESTÃO N.º 06: Os itens abaixo apresentam informações corretas, com EXCEÇÃO da alternativa:
a) Os dois-pontos na passagem “(...) pode-se listar aqui uns 700: (...)” (1º parágrafo) introduzem uma enumeração no
texto.
b) As orações destacadas em “(...) mulher adora que verbalizem seus atributos, (...)” (1º parágrafo) e “Mas não
pense que o jogo está ganho: (...)” (1º parágrafo) assumem o mesmo valor sintático.
c) Ocorre, no excerto “(...) que ela é um avião no mundo dos negócios.” (1º parágrafo), uma figura de linguagem
denominada metáfora.
d) Os dois primeiros pontos-finais em “É queridinha. Pequeninha. Educadinha.” (2º parágrafo) poderiam ser
substituídos por vírgulas.
e) Na passagem “Ser boa é bom, ser boazinha é péssimo.” (5º parágrafo), poderia ser inserido um conectivo de valor
adversativo depois da vírgula.
QUESTÃO N.º 07: Assinale a alternativa em que esteja destacada uma forma verbal flexionada em modo e tempo
que expressa uma noção habitual:
a) “Descreva uma mulher boazinha.” (2º parágrafo)
b) “Aceita encomendas de doces, (...)” (2º parágrafo)
c) “Nunca colocou os pés num show de rock.” (3º parágrafo)
d) “Engolíamos tudo e fingíamos não ver nada, ceguinhas.” (3º parágrafo)
e) “Até que chegou o dia (...)” (4º parágrafo)
QUESTÃO N.º 08: Das opções abaixo, uma apresenta um vocábulo “que” destacado com classificação DIFERENTE
das demais; assinale-a:
a) “mulher adora que verbalizem seus atributos,(...)” (1º parágrafo)
b) “Diga que ela é uma mulher inteligente, (...)” (1º parágrafo)
c) “Mas não pense que o jogo está ganho: (...)” (1º parágrafo)
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d) “Diga que ela cozinha melhor que a sua mãe,(...)” (1º parágrafo)
e) “(...) que ela tem uma voz que faz você pensar obscenidades, (...)” (1º parágrafo)
QUESTÃO N.º 09: Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
a) Não há ditongo em todos os seguintes vocábulos retirados do texto: “roupas”, “pastéis, “ao”, “contribui” e “Ninguém”.
b) No vocábulo “crucifixo” (3º parágrafo), há dois encontros consonantais.
c) No 5º parágrafo, o vocábulo “coadjuvância” não constitui um neologismo na língua portuguesa.
d) Os vocábulos seguintes retirados do texto: “observador”, “perspicácia”, “obscenidades”, “incontrolável” e “mortal”
apresentam o mesmo processo de formação de palavras.
e) O segmento destacado na passagem “Ser chamada de boazinha, mesmo com a melhor das intenções, é o pior
dos desaforos.” (5º parágrafo) assume um valor semântico de conformidade no contexto em que aparece.
QUESTÃO N.º 10: Observa-se, em todos os excertos abaixo, o emprego de um recurso de linguagem denominado
ironia, MENOS na alternativa:
a) “Voz fina, roupas pastéis, calçados rente ao chão.” (2º parágrafo)
b) “É queridinha. Pequeninha. Educadinha. Enfim, uma mulher boazinha.” (2º parágrafo)
c) “(...) e fingíamos não ver nada, ceguinhas.” (3º parágrafo)
d) “Vivíamos no nosso mundinho, rodeadas de panelinhas e nenezinhos.” (3º parágrafo)
e) “A vida feminina era esse frege: bordados, paredes brancas, crucifixo em cima da cama, tudo certinho.” (3º
parágrafo)
QUESTÃO N.º 11: Nos itens abaixo, foram destacados elementos coesivos que fazem referência a algo
anteriormente expresso no texto, com EXCEÇÃO da alternativa:
a) “(...) sejam eles físicos ou morais.” (1º parágrafo)
b) “(...) e um corpo que é uma provocação, (...)” (1º parágrafo)
c) “(...) e lhe dará uma cópia da chave de casa.” (1º parágrafo)
d) “Passamos um tempão assim, (...)” (3º parágrafo)
e) “(...) é isso que somos hoje.” (6º parágrafo)
QUESTÃO N.º 12: No 5º parágrafo, a autora afirma que “ser boazinha é péssimo”; pode-se afirmar, então, que os três
períodos que se seguem a essa afirmação apresentam uma relação semântica de:
a) consequência
b) conclusão
c) condição
d) proporção
e) causa

RACIOCÍNIO LÓGICO – QUESTÕES 13 – 16 (02 PONTOS)
QUESTÃO N.º 13: Seja a proposição: “Se hoje é sexta-feira, amanhã não estudarei”. A negação dessa afirmação
é:
a) Hoje não é sexta-feira e amanhã estudarei
b) Hoje é sexta-feira e amanhã estudarei
c) Se hoje é sexta-feira, amanhã estudarei
d) Se hoje não é sexta-feira, amanhã estudarei
e) Hoje não é sexta-feira ou amanhã estudarei.
QUESTÃO N.º 14: Oito motoristas transportam 1000 caixas em 10 horas. Em quantas horas, dois motoristas
transportam 400 caixas?
a) 14 horas e meia
b) 15 horas
c) 15 horas e meia
d) 16 horas
e) 16 horas e meia
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QUESTÃO N.º 15: Deve-se percorrer o prisma trapezoidal da figura, com deslocamentos somente nas arestas, do
ponto A ao ponto C passando por E, F e G, respectivamente.

A projeção vista de cima que melhor representa o caminho percorrido é

a)

c)

b)

d)

e)

QUESTÃO N.º 16: Observe a sequência.

4321

5555

6789

791113

O próximo número na sequência é:
a) 8101315
b) 9111417
c) 8111417
d) 9111315
e) 8111319

ATUALIDADES – QUESTÕES 17 – 20 (02 PONTOS)
QUESTÃO N.º 17: No total, 3,6 milhões de redações da aplicação regular do Enem 2019 foram corrigidas e só 53
chegaram à pontuação máxima. Os candidatos homens são responsáveis por 21 dessas notas, enquanto 32
mulheres tiraram a nota mil. Dos representantes nordestinos, o maior número de notas 1000 nas redações, 6 no
total, vieram de qual estado?
a) Paraíba.
b) Rio Grande do Norte.
c) Bahia.
d) Ceará.
e) Sergipe.
QUESTÃO N.º 18: Um projeto composto por estudantes da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), conseguiu
alcançar um marco para a arqueologia do Brasil. Sob a coordenação do pesquisar e arqueólogo, Juvandi Santos,
o grupo descobriu a:
a) Pedra Retumba, um sítio arqueológico situado no município de Pedra Lavrada.
b) Pedra Pintada, um sítio arqueológico situado no município de Catingueira.
c) Soledade, um sítio arqueológico situado no município de Imaculada.
d) Cidade Lajedo, um sítio arqueológico situado no município de Zabelê.
e) Gruta Catimbau, um sítio arqueológico situado no município de Puxinanã
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QUESTÃO N.º 19: Segundo a Constituição brasileira, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional,
que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Marque a alternativa que indica o nome do
político que ocupa atualmente o cargo de Presidente do Senado Federal.
a) Davi Alcolumbre.
b) Eduardo Cunha.
c) Rodrigo Maia.
d) José Sarney.
e) Renan Calheiros.
QUESTÃO N.º 20: Leia atentamente a notícia a seguir, publicada no início deste ano, e marque a opção que
apresenta o nome que preenche corretamente a lacuna.
“Alvo de críticas, o ministro da Educação, ______________, recebeu hoje uma carta de apoio de um grupo de
parlamentares. A carta foi elaborada depois de ele ter ido ao Senado prestar esclarecimentos sobre erros no
Exame Nacional do Ensino Médio. A falha no processo seletivo foi um dos motivos que levaram um outro grupo de
congressistas a protocolar um pedido de impeachment no Supremo Tribunal Federal contra o economista”.
(Congresso em Foco, 18/02/20, com adaptações).
a) Abraham Weintraub
b) Aloizio Mercadante
c) Cid Gomes
d) Fernando Haddad
e) Mendonça Filho

CONTEÚDO ESPECÍFICO AO CARGO – QUESTÕES 21 – 40 (03 PONTOS)
QUESTÃO N.º 21: Considerando as normas gerais de circulação e conduta, presentes no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), analise o trecho transcrito abaixo, retirado da lei citada, e assinale a alternativa que preencha
corretamente, e na ordem que se dispõe, as lacunas que se apresentam:
os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de
fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito,
gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e
devidamente identificados por dispositivos regulamentares de _____________ e
____________________, observadas as seguintes disposições:
a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos
veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da
____________, indo para a direita da via e parando, se necessário;
b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só
atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local;
[...]
d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar _____________
e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código;
a) alarme sonoro; iluminação vermelha intermitente; esquerda; velocidade reduzida.
b) alarme visual; iluminação vermelha constante; direita; velocidade reduzida.
c) alarme sonoro; iluminação vermelha intermitente; esquerda; parada obrigatória.
d) alarme visual; iluminação vermelha constante; central; velocidade reduzida.
e) alarme sonoro; iluminação vermelha intermitente; esquerda; recuo ao acostamento.
QUESTÃO N.º 22: De acordo com o CTB, para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de
transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá
preencher determinados requisitos gerais. Além deles, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar
treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos, nos termos da normatização do CONTRAN, a
cada:
a) 3 anos.
b) 4 anos.
c) 5 anos.
d) 10 anos.
e) 8 anos.
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QUESTÃO N.º 23: Considerando as infrações estabelecidas pelo CTB, quando um condutor “deixar de dar
passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de
operação e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente
identificados por dispositivos regulamentados [...]”, assinale a alternativa que expresse corretamente a
penalidade aplicada ao caso:
a) retenção do veículo.
b) retenção da CNH.
c) retenção da CNH e multa.
d) retenção do veículo ou multa.
e) multa.
QUESTÃO N.º 24: Também referenciando-se às infrações estabelecidas pelo CTB, agora para o condutor
profissional, caso o mesmo deixe “[...] de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o
sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento,
de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados”, este incorrerá em infração de trânsito cuja
gravidade é:
a) levíssima.
b) leve.
c) média.
d) grave.
e) gravíssima.
QUESTÃO N.º 25: De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o Sistema Nacional de Trânsito é composto por
conjunto de órgãos e entidades, cada um com suas atribuições para a obtenção dos objetivos do Sistema. Dentre
essas atribuições, efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro
e salvamento de vítimas é competência, no âmbito das rodovias e estradas federais, de qual dos órgãos ou
entidades listados abaixo?
a) CONTRAN.
b) CONATRAN.
c) Órgãos de trânsito Intergestores.
d) Polícia Rodoviária Federal.
e) Concessionárias de serviço público (Pedágios).
QUESTÃO N.º 26: Os ciclomotores, veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna,
cuja cilindrada não exceda a cinquenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima
de fabricação não exceda a cinquenta quilômetros por hora, devem ser conduzidos pela direita da pista de
rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver
acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida a sua circulação:
a) nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas.
b) nas vias de trânsito médio e sobre as calçadas das vias urbanas.
c) nas vias de trânsito lento e sobre as calçadas das vias urbanas e rurais.
d) nas vias de trânsito rápido e nas vias urbanas.
e) nas vias arteriais rurais e sobre as calçadas das vias urbanas.
QUESTÃO N.º 27. De acordo com o CTB, todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar aos órgãos ou
entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de
segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes ao Código de
Trânsito. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as
solicitações e responder, de determinada forma, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de
atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e, se pertinente, informando ao solicitante quando
tal evento ocorrerá. A partir de tais informações, assinale a alternativa que demonstre corretamente a forma
determinada para a resposta dos órgãos e entidades acima mencionadas:
a) As respostas serão por escrito.
b) As respostas serão verbais.
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c) As respostas poderão ser por escrito ou verbais.
d) As respostas serão necessariamente via telegrama.
e) As respostas, se o solicitante assim o requerer, serão prioritariamente por e-mail.
QUESTÃO N.º 28. Sobre as regras de educação para o trânsito contidas no CTB, assinale a alternativa incorreta:
a) A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema
Nacional de Trânsito.
b) É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema
Nacional de Trânsito.
c) Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou
mediante convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo
CONTRAN.
d) O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que
deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, no período referente
à Semana Nacional de Trânsito, exclusivamente.
e) As campanhas para a educação no trânsito são de caráter permanente, e os serviços de rádio e difusão sonora
de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente, com a frequência
recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito.
QUESTÃO N.º 29. O Código de Trânsito Brasileiro define regras específicas para as sinalizações no trânsito,
sobre a forma e maneira das mesmas serem utilizadas. Todavia, é possível utilizar sinalizações não previstas no
CTB, observando alguns requisitos, estes que estão dispostos na alternativa:
a) regulamentação do CONTRAN; em caráter experimental e por período prefixado.
b) autorização do CONTRAN; em caráter experimental e por período prefixado.
c) autorização do DETRAN; em caráter experimental e por período prefixado.
d) regulamentação do DETRAN; em caráter experimental e por período prefixado.
e) autorização da Polícia Rodoviária local; em caráter experimental e por período prefixado.
QUESTÃO N.º 30. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a infração de trânsito, para que seja válida e
surta seus efeitos, deverá ser comprovada de algumas maneiras, estas que estão elencadas nas alternativas
abaixo, estando incorreta a da alternativa:
a) por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito.
b) por aparelho eletrônico.
c) por equipamento audiovisual.
d) por reações químicas
e) qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente utilizado em outros países e de comprovada
eficiência.
QUESTÃO N.º 31. A dinâmica que envolve os primeiros socorros à pacientes acidentados possui detalhes
importantes. Assim sendo, imagine a seguinte situação: em uma pequena localidade de interior, um trem de carga
descarrilou enquanto passava próximo a um grupo de casas. Os vagões, completamente carregados, jogaram
detritos e escombros por toda a vila, destruindo casas e logradouros públicos, fazendo dezenas de vítimas. Ao ser
acionado, o serviço de emergência chega ao local rapidamente, que está mergulhado em caos: parentes das
vítimas, desesperados, tentam transpor os destroços para alcançar as pessoas, mas são detidos pelos que estão
do lado de fora, pois tal atitude poderia colocar suas vidas em risco. Assumindo as etapas básicas de primeiros
socorros, especificamente quanto ao momento de avaliação do local do acidente, deve o socorrista realizar os
passos abaixo, exceto:
a) assumir o controle da situação.
b) proceder a uma rápida e segura avaliação da ocorrência.
c) não fornecer aos parentes, consanguíneos ou por afinidade, informações sobre a situação do acidentado, caso
seu estado seja grave, para que o pânico não seja estimulado, utilizando, se necessário, de informações
inverídicas até o controle da situação.
d) evitar o pânico e procurar a colaboração de outras pessoas, dando ordens breves, claras, objetivas e concisas.
e) manter afastados os curiosos, para evitar confusão e para ter espaço em que se possa trabalhar da melhor
maneira possível.
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QUESTÃO N.º 32. Ainda utilizando a situação acima, após avaliado o local do acidente, os membros do serviço de
emergência verificaram os casos de maior necessidade de atenção. Todavia, ainda não se sabia o grau de
gravidade das feridas geradas pelo acidente. A avaliação e exame do estado geral de um acidentado de
emergência clínica ou traumática é a etapa seguinte à demonstrada na questão anterior, que deve realizar-se
simultaneamente ou imediatamente à avaliação do acidente e proteção do acidentado. O exame deve ser rápido e
sistemático, devendo ser observadas algumas prioridades, estas descritas abaixo, estando incorreta a da
alternativa:
a) Estado de consciência, com avaliação de respostas lógicas.
b) Respiração, verificando movimentos torácicos e abdominais gerados pela entrada e saída de ar normalmente
pelas narinas ou boca.
c) Hemorragia, devendo ser avaliada a quantidade, o volume e a qualidade do sangue que é perdido, sendo ele
arterial ou venoso.
d) Pupilas, verificando a dilatação e simetria.
e) Temperatura corporal, com a sensação gerada pelo tato na face e extremidades, devendo privilegiar
temperaturas mais altas, como requisito de exclusão de hipotermia.
QUESTÃO N.º 33. Na mesma contextualização da questão acima, um dos acidentados, após ser retirado dos
escombros, encontrava-se imóvel. Deve o socorrista, ao constatar a situação, dentre outros atos, verificar a coluna
dorsal do acidentado, devendo questioná-lo se sente dor e correr a mão pela espinha do mesmo, desde a nuca
até o:
a) sacro.
b) cóccix.
c) atlas.
d) axis.
e) L1.
QUESTÃO N.º 34. Dentre as várias incorrências que podem acometer um acidentado, está a hipóxia. Segundo o
Manual de Primeiros Socorros da Fiocruz (2003), o prolongamento da hipóxia cerebral determina a morte do
Sistema Nervoso Central e, com isto, a falência generalizada de todos os mecanismos da vida, em um tempo
estimado. Assinale a alternativa que demonstre corretamente qual o lapso de tempo para a falência generalizada
de todos os mecanismos de vida, na condição de prolongamento de hipóxia e consequente morte do Sistema
Nervoso Central?
a) cinco minutos.
b) três minutos.
c) dez minutos.
d) um minuto.
e) oito minutos.
QUESTÃO N.º 35. A tabela abaixo, retirada do Manual de Primeiros Socorros da Fiocruz (2003, com adaptações),
expressa as variações de temperatura corporal, a partir dos mecanismos humanos como de uma espécie
homeotérmica. Assumindo essas informações, analise a tabela e assinale a alternativa que preencha
corretamente os pontos indicados com os caracteres “X” e “Y”:
a) 33-36; hiperpirexia.
b) 33,5-36; pirexia.
c) 32,5-36; hiperpirexia.
d) 34-36; pirexia.
e) 32-36; pirexia.

QUESTÃO N.º 36: A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao falar dos objetivos e atribuições do
Sistema Único de Saúde, define que estão incluídos no campo de atuação do SUS a execução de ações de
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saúde do trabalhador. A legislação diz que entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que
se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde
dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos
riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo determinados elementos, descritos nas
alternativas. Assinale àquela que demonstre incorretamente um dos elementos acima citados:
a) avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
b) informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de
trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e
exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.
c) participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e
empresas públicas e privadas.
d) revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a
colaboração das entidades sindicais.
e) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor
de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos
trabalhadores, salvo quando gerar prejuízos à empresa.
QUESTÃO N.º 37: Considere que um grupo de municípios, com o intuito de desenvolver em conjunto as ações e
os serviços de saúde que lhes correspondam, de acordo com o definido pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, poderiam fazê-lo, unindo seus mecanismos institucionais para tal, por uma pessoa jurídica. Assinale
a alternativa que demonstre corretamente qual a pessoa jurídica utilizada para concretizar tal esforço
conjunto?
a) Convênio.
b) Licitação.
c) Consórcio.
d) Vínculo institucional.
e) Descentralização.
QUESTÃO N.º 38: A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, definiu regras, no âmbito do Sistema Único de
Saúde, para o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Diz a lei que o atendimento e a internação
domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina:
a) preventiva, terapêutica e reabilitadora.
b) preventiva, restauradora e reabilitadora.
c) mediadora, terapêutica e reabilitadora.
d) preventiva, terapêutica e mediadora.
e) preventiva, profilática e reabilitadora.
QUESTÃO N.º 39: Considerando o Plano estadual de atendimento às urgências e emergências, conforme descrito
na Portaria GM nº 2048, de 5 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde, assinale a alternativa incorreta:
a) O Sistema Estadual de Urgência e Emergência deve se estruturar a partir da leitura ordenada das necessidades
sociais em saúde e sob o imperativo das necessidades humanas nas urgências. O diagnóstico destas
necessidades deve ser feito a partir da observação e da avaliação dos territórios sociais com seus diferentes
grupos humanos, da utilização de dados de morbidade e mortalidade disponíveis e da observação das doenças
emergentes.
b) 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.
c) Feita a leitura qualificada da estrutura e deficiências do setor, deve ser elaborado um Plano Estadual de
Atendimento às Urgências e Emergências que deve estar contido no Plano Diretor de Regionalização (PDR), com
programação de ações corretivas com respectivo cronograma de execução e planilha de custos, destinados à
correção das deficiências encontradas na estruturação das grades assistenciais regionalizadas e hierarquizadas,
que serão discutidas, avaliadas e priorizadas a fim de comporem o Plano Diretor de Investimentos (PDI).
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d) A elaboração dos referidos planos deve estar baseada na proposta de estruturação das redes regionalizadas de
atenção da NOAS 01/2002, segundo algumas seguintes atribuições / complexidade / distribuição que, no caso de
Municípios que realizam apenas a atenção básica (PAB), estes devem se responsabilizar pelo acolhimento dos
pacientes com quadros agudos de menor complexidade, principalmente aqueles já vinculados ao serviço.
e) As unidades de apoio, em funcionamento nas 24 horas do dia, devem contar com instalações físicas, recursos
humanos e tecnológicos adequados de maneira a que se tornem o terceiro nível de atenção básica no
atendimento de urgência e emergência do Sistema Municipal de Urgência e Emergência.
QUESTÃO N.º 40. Ao se falar de estruturação dos Recursos Físicos, na Portaria GM nº 2048, de 5 de novembro
de 2002, do Ministério da Saúde, em casos de unidades básicas de saúde e das unidades de saúde da família em
relação ao acolhimento/atendimento das urgências de baixa gravidade/complexidade, diz a Portaria que todas
estas unidades devem ter um espaço devidamente abastecido com medicamentos e materiais essenciais ao
primeiro atendimento/estabilização de urgências que ocorram nas proximidades da unidade ou em sua área de
abrangência e/ou sejam para elas encaminhadas, até a viabilização da transferência para unidade de maior porte,
quando necessário. Com relação aos medicamentos mínimos, a Portaria oferece uma listagem. Assinale a
alternativa que não comporte um desses medicamentos básicos que devem estar presentes nas unidades básicas
de saúde e das unidades de saúde da família em relação ao acolhimento/atendimento das urgências de baixa
gravidade/complexidade
a) Aminofilina.
b) Amiodarona.
c) Imiglucerase.
d) Atropina.
e) Brometo de Ipratrópio.
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