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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

DE DIVERSOS CARGOS E CADASTRO DE RESERVA 
 

EDITAL Nº 01/2014 
Início 09 horas 

 
PROVA – Motorista Socorrista 

 
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de prova, o cartão-
resposta, único e insubstituível. Confira o seu nome. 
 
2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar. 
 
3. Este caderno de prova contém 25 questões, todas com quatro alternativas. Para cada 
questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de prova só será trocado se 
apresentar problema de impressão. Verifique se as informações impressas no cartão 
resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 
Preencha totalmente o circulo como no exemplo. 

Ex.  
 

 
4. O caderno de prova será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta. 
 
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz 
parte da prova. 
 
6. Durante a aplicação da prova NÃO serão fornecidas quaisquer informação acerca das 
questões apresentadas. Caso queira manifestar o seu inconformismo, o candidato 
deverá apresentá-lo em tempo hábil no Protocolo na Prefeitura Municipal de Bom Retiro. 
 
7. Preencha o cartão-resposta na mesma sequência das questões do caderno de prova 
(de n. 1 a n. 25). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-
resposta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma 
delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada. E a rasura também 
implicará a anulação da resposta. 
 
8. Na página de número 9, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o 
seu gabarito. Recorte-a e leve-a consigo. 
 
9. A duração da prova é de três horas. A saída do candidato só será permitida depois de 
transcorrida uma hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova 
deverão retirar-se da sala simultaneamente. 
 
10. A prova e o gabarito serão divulgados no dia 09 de dezembro, após as 16 (dezesseis) 
horas, no sítio da Prefeitura Mun. de Bom Retiro www.bomretiro.sc.gov.br e na 
Prefeitura. O resultado NÃO será fornecido por telefone. 
 

A B D 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 
 
▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Indique a palavra que está escrita de forma CORRETA: 
A) Acessor 
B) Capin 
C) Cidadãos 
D) Excesão 
 
 
 
▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
 Assinale a alternativa em que os substantivos estão no plural corretamente: 
A) papelãos – irmãos. 
B) atrações – fabricaçãos. 
C) papelões – aprovaçãos. 
D) irmãos – chãos. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
A) che-i-ra-va. 
B) ma-ri-nhe-i-ro. 
C) te-a-tro.  
D) es-pé-ci-e. 

 
 
 

▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

A escrita correta dos antônimos de amigo, responsável, leal, legal e atento é: 
A) inimigo, irresponsável, desleal, ilegal e desatento. 
B) inimigo, iresponsável, ileal, ilegal e desatento. 
C) adversário, irresponsável, inleal, inlegal e desatento. 
D) inimigo, inrresponsável, desleal, ilegal e inatento. 
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MATEMÁTICA  
 
 
 

▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

Um automóvel faz 180 km com 15 litros de gasolina. Quantos litros de gasolina são 
necessários para fazer uma viagem de 234 km com este mesmo automóvel. 
A) 17,5 litros. 
B) 23,4 litros. 
C) 19,5 litros. 
D) 18,6 litros. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Dois amigos resolveram fazer uma viagem de longa distância. Paulo, disse já ter 
feito essa viagem e gastou 12 dias rodando 8 horas por dia a uma velocidade de 60 
km/h. Se Diego, seu amigo, dirigir 9 horas por dia a uma velocidade média de 80 
km/h, quantos dias levará essa viagem?  
A) 12 dias. 
B) 6 dias. 
C) 10 dias. 
D) 8 dias. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Em 2 dias teremos _______ segundos. 
A) 57.600 
B) 288.000. 
C) 172.800.  
D) 269.000. 
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CONHECIMENTOS GERAIS  
 
 
▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Com base no direito de férias previsto na Lei Complementar 01/2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Bom Retiro, marque a 
afirmativa incorreta. 
A) As férias podem ser acumuladas, até o máximo de 2 (dois) períodos, no 

caso de necessidade do serviço. 
B) de solicitação, será pago ao Servidor, por ocasião das férias, um adicional 
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias. 
C) Uma vez iniciadas as férias não poderão ser interrompidas por motivo 

algum, ainda que haja interesse público. 
D) Em caso de exoneração ou demissão do servidor, ser-lhe-á paga a 

remuneração correspondente ao período de férias, cujo direito tenha adquirido. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Bom Retiro-SC foi desmembrado de partes de quais municípios. Assinale a 
alternativa correta: 
A) Uma parte do município de Rio do Sul e uma parte do município de Palhoça; 
B) Uma parte do município de Palhoça, uma parte do município de São 
Joaquim e uma parte do município de Lages; 
C) Uma parte do município de Rio do Sul, uma parte do município de Lages e 
uma parte de Barracão hoje Alfredo Wagner; 
D) Uma parte do município de Palhoça e uma parte do município de Lages. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  Civis  do  Município de Bom Retiro  
prevê, quanto aos períodos  de  afastamento do funcionário, que será  considerado  
como de  efetivo  exercício  o afastamento em virtude de:  
I – férias; 
II – exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade da 
União, dos Estados ou de outros municípios, exceto para promoção; 
III – participação em programa de treinamento devidamente autorizado pelo 
superior hierárquico; 
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IV – desempenho de mandado eletivo federal, estadual ou municipal, exceto para 
promoção; 
V – júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
VI – licença a gestante; para tratamento da própria saúde; por motivo de acidente 
em serviço ou doença profissional; por motivo de doença em pessoa da família; 
para o serviço militar; para licença prêmio. 
Assinale:  
A) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.  
B) somente as afirmativas I, III, IV, V e VI estão corretas.  
C) somente as afirmativas I, III e V estão  corretas.  
D) todas as afirmativas estão corretas.  

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
 
 
▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Você está de plantão e sua equipe é solicitada para um atendimento. Chegando ao 
local a vítima está deitada no chão com a família desesperada ao lado, você pede 
para as pessoas se afastarem, imediatamente avalia a vítima e percebe que a 
vítima está inconsciente, ou seja, não responde a solicitação verbal e ao toque. A 
partir daí, qual a sequencia correta de passos a seguir: 
1) Abra a via aérea e cheque a respiração. 
2) Peça ajuda e solicite a chegada do desfibrilador externo automático. 
3) Aplique as ventilações de resgate. 
4) Cheque pulso. 
A) A sequencia correta é: 2,1,3,4. 
B) A sequencia correta é: 1,3,2,4.  
C) A sequencia correta é: 1, 2,3,4. 
D) A sequencia correta é: 2,4,1,3. 
 
 
▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O único critério que deve nortear o socorrista no momento de definir a prioridade de 
atendimento é: 
A) Faixa etária 
B) Etnia 
C) Ordem de chegada 
D) Gravidade do caso  
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Assinale a única das condutas abaixo permitida ao socorrista: 
A) Estabelecer prognóstico 
B) Prescrever medicamentos 
C) Realizar reanimação cardiopulmonar  
D) Definir terapêutica 
 
 
 
▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
A maior causa de acidentes com veículos automotores é: 
A) Imprudência 
B) Imperícia 
C) Defeitos mecânicos 
D) Falta de sinalização 
 
 
 
▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Avançar sinal vermelho é permitido ao motorista de ambulância: 
A) Em quaisquer circunstâncias 
B) Sempre que deslocar-se para atendimento 
C) Atendendo a uma emergência com a sirene ligada 
D) Retornando a base de apoio 
 
 
 
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Em uma primeira abordagem a um paciente inconsciente devemos priorizar na 
avaliação: 
A) Se as vias aéreas estão desobstruídas 
B) Se existe pulso arterial 
C) Se existe batimento cardíaco 
D) Se existem sinais de hemorragia interna 
 
 
▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Em um atendimento você encontra o paciente inconsciente com suspeita de lesão 
de coluna vertebral e episódio de vômito, este paciente deve ser mantido: 
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A) Sentado 
B) Em decúbito dorsal com a cabeça inclinada lateralmente  
C) Em decúbito ventral 
D) Em decúbito lateral 
 
 
 
▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Qual o significado da sigla SAMU? 
A. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.  
B) Serviço de Assistência Médica de Urgência. 
C) Serviço de Assistência de Medicina Urgente. 
D) Sociedade de Amigos Municipais. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Qual a finalidade do SAMU? 
A) prestar assistência social à população. 
B) prestar serviço de lazer e esportes à população. 
C) prestar socorro à população em casos de emergência.  
D) prestar assistência aos pobres e pessoas de baixa renda. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
A infração por deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima de acidente, 
podendo fazê-lo, é: 
A) infração gravíssima.  
B) infração leve. 
C) infração grave. 
D) não existe infração. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
A massagem cardíaca é uma manobra que objetiva garantir a oxigenação dos 
órgãos quando ocorre uma parada cardiorrespiratória. A massagem cardíaca em 
uma vítima de acidente só é indicada: 
A) quando a vítima ou familiares pedirem. 
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B) quando a vítima estiver respirando com muita dificuldade. 
C) quando a vítima estiver com hemorragia abundante. 
D) quando tiver certeza de que o coração não está batendo.  
 
 
 
▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Em caso de atropelamento, devem ser tomadas as seguintes providências: 
A) primeiro verificar os danos do veículo. 
B) sinalizar o local para evitar um novo acidente.  
C) socorrer a vítima imediatamente. 
D) não imobilizar fraturas. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Em caso de acidentes de trânsito como devemos proceder para evitar 
contaminação? 
A) usar luvas no atendimento.  
B) lavar as mãos constantemente e usar álcool sempre. 
C) lavar as mãos com detergente e utilizar somente produto de primeira qualidade. 
D) não prestar os primeiros socorros. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Os feriadões são marcados por inúmeros acidentes. Ao socorrer corretamente uma 
vítima de acidente, deve-se levar em consideração em primeiro lugar: 
A) uma possível parada cardíaca. 
B) o sangramento das feridas. 
C) a obstrução das vias aéreas. 
D) uma possível fratura de osso.  
 
 
 
▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
As ambulâncias, por suas condições especiais, possuem algumas prerrogativas 
que as diferem dos veículos comuns. Quanto à forma de exercer estas 
prerrogativas, assinale a alternativa correta. 
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A) A faixa da direita é livre para passagem de ambulância quando os dispositivos 
sonoros e de iluminação estiverem acionados, devendo os outros condutores ir 
para a esquerda da via. 
B) A faixa da esquerda é livre para passagem de ambulância quando os 
dispositivos sonoros e de iluminação estiverem acionados, devendo os outros 
condutores ir para a direita da via e parar, se necessário.  
C) Os pedestres, por terem prioridade sobre a via, poderão atravessá-la, mesmo 
diante do uso de dispositivo de alarme sonoro e de iluminação vermelha 
intermitente da ambulância. 
D) O uso de dispositivo de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente da 
ambulância é obrigatório em qualquer deslocamento em via pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_. . . . . . . . .  . . . Recorte-o e leve-o consigo. . . . .  . . .  
 

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
             
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
             

 
 
O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.bomretiro.sc.gov.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
 


