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CONCURSO PÚBLICO CISSUL 
EDITAL Nº 02/2016 

CARGO: CONDUTOR SOCORRISTA 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Este caderno contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de 

respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Noções 

de Informática, 05 (cinco) questões de Saúde Pública, 05 (cinco) questões de Noções em Legislação e 

05 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a 

paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou 

incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal. NÃO 

SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o 

enunciado. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no começo desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe 

ao fiscal imediatamente.  

 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, 

conforme o modelo abaixo:  
 

 

  
 

 

 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 

 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos). (ITEM 10.1.3) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas 

antes de decorridas 60 (sessenta) minutos do início das provas. (ITEM 10.1.20) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o 

período de sigilo. (ITEM 10.1.23) 

 O tempo de duração das provas (três horas e trinta minutos) abrange a assinatura da Folha de 

Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de 

Respostas. (ITEM 10.1.3) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 29/01/2017, a partir das 20hs. (ITEM 9.13) 
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.  
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LINGUA PORTUGUESA 

 

INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 05. 

TEXTO 1 

Educando com valores 

O trânsito é feito pelas pessoas. E, como nas outras atividades humanas, quatro princípios são importantes 

para o relacionamento e a convivência social no trânsito. 

O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana, da qual derivam os Direitos Humanos e os valores e 

atitudes fundamentais para o convívio social democrático, como o respeito mútuo e o repúdio às 

discriminações de qualquer espécie, atitude necessária à promoção da justiça. 

O segundo princípio é a igualdade de direitos. Todos têm a possibilidade de exercer a cidadania 

plenamente e, para isso, é necessário ter equidade, isto é, a necessidade de considerar as diferenças das 

pessoas para garantir a igualdade o que, por sua vez, fundamenta a solidariedade. 

Um outro é o da participação, que fundamenta a mobilização da sociedade para organizar-se em torno dos 

problemas de trânsito e de suas consequências.  

Finalmente, o princípio da corresponsabilidade pela vida social, que diz respeito à formação de atitudes e 

ao aprender a valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito, à efetivação do direito de 

mobilidade a todos os cidadãos e o de exigir dos governantes, ações de melhoria dos espaços públicos. 

Comportamentos expressam princípios e valores que a sociedade constrói e referenda e que cada pessoa 

toma para si e leva para o trânsito. Os valores, por sua vez, expressam as contradições e conflitos entre os 

segmentos sociais e mesmo entre os papéis que cada pessoa desempenha. Ser "veloz", "esperto", "levar 

vantagem" ou "ter o automóvel como status", são valores presentes em parte da sociedade. Mas são 

insustentáveis do ponto de vista das necessidades da vida coletiva, da saúde e do direito de todos. É 

preciso mudar. 

Mudar comportamentos para uma vida coletiva com qualidade e respeito exige uma tomada de 

consciência das questões em jogo no convívio social, portanto na convivência no trânsito. É a escolha dos 

princípios e dos valores que irá levar a um trânsito mais humano, harmonioso, mais seguro e mais justo.  

Fonte: http://www.detran.pe.gov.br/download/cartilha/Cartilha_Primeiros_Socorros.pdf Acesso em: 18/09/2016. (Adaptado) 

 

QUESTÃO 1 

A partir da leitura do texto 1, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Pode-se dizer que há quatro princípios importantes para o relacionamento e a convivência no 

trânsito.  

B) Para que se possa ter uma vida coletiva de qualidade não é necessário tomar consciência das 

questões que envolvem a convivência no trânsito.  

C) Um trânsito mais humano, harmonioso, mais seguro mais justo depende somente das ações 

governamentais.  

D) Os valores da sociedade, de acordo com o ponto de vista da vida coletiva, da saúde e do direito 

de todos, não necessita de mudanças.  

 

QUESTÃO 2 

Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pelo emprego da mesma regra de 

acentuação gráfica. 

A) Convívio – trânsito – necessário.    C)  Convívio – convivência – princípio. 

B) Convivência – automóvel – papéis.   D)  Trânsito – necessário – papéis. 

http://www.detran.pe.gov.br/download/cartilha/Cartilha_Primeiros_Socorros.pdf
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QUESTÃO 3 

A alternativa que corresponde aos quatro princípios importantes para o relacionamento e a convivência 

social no trânsito, de acordo com o texto 1, é: 

A) Dignidade da pessoa humana, ser veloz, responsabilidade pela vida social e ter o automóvel 

como status. 

B) Ter o automóvel como status, ser veloz, corresponsabilidade pela vida social e igualdade de 

direitos.  

C) Ser veloz, igualdade de direitos, responsabilidade pela vida social e participação.  

D) Dignidade da pessoa humana, igualdade de direitos, participação e corresponsabilidade pela vida 

social.  

 

QUESTÃO 4 

Assinale alternativa que apresenta um período composto por quatro verbos. 

A) “O segundo princípio é a igualdade de direitos. ” 

B) “O trânsito é feito pelas pessoas. ” 

C) “Comportamentos expressam princípios e valores que a sociedade constrói e referenda e que cada 

pessoa toma para si e leva para o trânsito. ” 

D) “Ser "veloz", "esperto", "levar vantagem" ou "ter o automóvel como status", são valores 

presentes em parte da sociedade. ” 

 

QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa em que todos os verbos se encontram no infinitivo. 

A) É – expressam – constrói.  

B) Ser – levar – são.  

C) Expressam – constrói – referenda.  

D) Ser – levar – ter.  

 
INSTRUÇÃO: Leia o cartum abaixo para responder às questões de 06 a 08. 

TEXTO 2 

 

Fonte: 

http://1.bp.blogspot.com/_IVXd9Wp3Ve4/TJ0kbm7qKQI/AAAAAAAAEhk/H4QU5R4PRCY/s1600/0+a+Transito+11.jpg 

Acesso em: 18/09/2016.  

http://1.bp.blogspot.com/_IVXd9Wp3Ve4/TJ0kbm7qKQI/AAAAAAAAEhk/H4QU5R4PRCY/s1600/0+a+Transito+11.jpg
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QUESTÃO 6 

A alternativa que contém a análise CORRETA a respeito do cartum é: 

A) O cartum faz uma crítica ao fato de a sociedade estar cada vez mais preocupada com o 

consumismo.  

B) O cartum critica o fato de as pessoas adquirirem cada vez mais carros, causando 

congestionamento nas cidades. 

C) O cartum ironiza o fato de não haver maiores investimentos públicos em estradas.  

D) O cartum faz uma reclamação da falta de sinalização nas vias públicas das grandes cidades.  

 

QUESTÃO 7 

Assinale a alternativa que contém uma locução verbal extraída do cartum. 

A) Não terão. 

B) Como andar. 

C) Vai chegar. 

D) Todos terão. 

 

QUESTÃO 8 

Sobre o tipo de linguagem utilizada no cartum, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Possui linguagem não-verbal. 

B) Possui linguagem mista. 

C) Possui linguagem verbal. 

D) Possui linguagem informal.  

 

QUESTÃO 9 

Assinale a alternativa que contém predicado nominal. 

A) Todos precisam de amor.  

B) Todos estão carentes de amor. 

C) O amor humano precisa de reciprocidade. 

D) A carência de amor gera depressão.  

 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa que contém uma oração com sujeito indeterminado. 

A) Todos têm a possibilidade de uma vida melhor.  

B) Ninguém conseguiu o posto desejado. 

C) Precisa-se de condutores de automóveis.  

D) Necessito de uma vida melhor.  
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

 

QUESTÃO 11 

Atualmente há diversos navegadores de internet disponíveis no mercado por exemplo, MS-Internet 

Explorer, Google Chrome e Mozila Firefox.  

Nesse contexto, está CORRETO afirmar que a principal função desses navegadores é: 

A) Navegar entre as pastas e diretórios do computador. 

B) Acessar páginas da web e fazer downloads de arquivos. 

C) Realizar varredura de vírus e arquivos infectados. 

D) Construir websites. 

 

QUESTÃO 12 

Ao se utilizar a internet, depara-se com diversos termos, dentre esses, o UPLOAD que significa: 

A) A ação de enviar dados de um computador local para um computador ou servidor remoto, 

geralmente através da internet. 

B) O ato de transferir (baixar) um ou mais arquivos de um servidor remoto para um computador 

local. 

C) O ato de enviar um arquivo para impressão. 

D) A ação de realizar buscas na internet. 

 
QUESTÃO 13 

O assistente administrativo do SAMU está trabalhando em um computador cujo sistema operacional é o 

Windows 7, em português, sem o auxílio do mouse. 

Para que esse assistente possa renomear um determinado arquivo, ou pasta, ele deverá selecionar o 

arquivo, ou pasta, e usar a tecla: 

A) F1.       C)  Alt. 

B) Ctrl.       D)  F2. 

 
QUESTÃO 14 

Roberto, auxiliar administrativo do Posto de Saúde, excluiu de forma acidental, pressionando apenas a 

tecla “Delete” um documento com todos os relatórios de atendimento do dia. Considerando que esse 

arquivo foi enviado apenas para a lixeira, está CORRETO afirmar que é possível recuperá-lo através de 

um recurso conhecido como:  

A) Recuperar.       C)  Restaurar. 

B) Atualizar.       D)  Ressurgir. 

 
QUESTÃO 15 

Trata-se de um software para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto instantaneamente, 

além de vídeos, fotos e áudios através de uma conexão à internet: 

A) Facebook.       C)  Twitter. 

B) Linkedln.       D)  Whatsapp. 
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SAÚDE PÚBLICA  

 

QUESTÃO 16 

A Constituição Federal de 1988 faz afirmações acerca da saúde.  

Sobre essas afirmações, assinale a alternativa INCORRETA.  

A) O sistema único de saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da 

seguridade social. 

B) A assistência à saúde é livre para a iniciativa privada. 

C) A saúde é direito de todos e dever do Estado. 

D) O Sistema Único de Saúde (SUS) é o responsável por executar as ações de vigilância sanitária. 

 

 

QUESTÃO 17 

A Lei Federal nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.  

Sobre essa lei, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) O Estado deve prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direto à saúde.  

B) A assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção e recuperação da saúde, é um dos 

objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS).  

C) A universalidade de acesso aos serviços de saúde é um dos princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

D) O Sistema Único de Saúde (SUS) não deve participar da formulação e da implementação de 

políticas relativas às condições e aos ambientes de trabalho. 

 
 
QUESTÃO 18 

O Protocolo de Manchester é um método de identificação rápida dos pacientes que recorrem ao Serviço 

de Urgência, que permite atender, em primeiro lugar, casos mais graves, e não os que chegam primeiro.  

Sobre as cores utilizadas na classificação dos pacientes, está CORRETO afirmar que:  

A) A cor vermelha é atribuída aos doentes mais graves, com previsão de início de atendimento em 

trinta minutos. 

B) A cor amarela é atribuída aos casos de gravidade muito urgentes que devem ser atendidos 

imediatamente, logo ao chegar. 

C) As cores verde e azul representam casos de menor gravidade, podendo ser atendidos em um 

tempo maior.  

D) A cor laranja são para os casos muito urgentes e que devem ser atendidos em, no máximo, uma 

hora, após a chegada ao serviço. 
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QUESTÃO 19 

A Portaria GM/MS nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas 

Estaduais de Urgência e Emergência.  

De acordo com essa portaria, são atribuições e competências do condutor de veículos de urgência, 

EXCETO:  

A) Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo. 

B) Nunca tocar a vítima, mesmo que requisitado pela equipe auxílio em imobilizações. 

C) Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas 

orientações. 

D) Conhecer a malha viária local e a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados 

ao sistema assistencial local. 

 

QUESTÃO 20 

A distribuição espacial da população, das necessidades de saúde e dos recursos resultou em um Plano 

Diretor de Regionalização da Saúde.  

Sobre o Plano Diretor de Regionalização da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) É a base para organização das Redes de Atenção à Saúde, para descentralização assistencial e 

gerencial e para o processo de planejamento e avaliação do sistema único de saúde. 

B) É um instrumento de promoção da equidade e integralidade da atenção. 

C) Tem como objetivo geral centralizar os espaços com divisões territoriais, mesmo que afetem a 

acessibilidade da população. 

D) Tem como objetivo específico identificar e propor novos padrões espaciais de oferta de serviços. 

 
 
NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

QUESTÃO 21 

Segundo o Manual de Primeiros Socorros da Fiocruz (2003), para o bom atendimento a um acidentado, é 

imprescindível, EXCETO: 

A) Manter a calma, evitar pânico e assumir a situação. 

B) Avaliar a cena do acidente e observar se esta pode oferecer riscos. 

C) Afastar os circunstantes de perto do acidentado. 

D) Desconsiderar as testemunhas em caso de óbito. 

 
QUESTÃO 22 

Segundo Manual de Primeiros Socorros da Fiocruz (2003), a pessoa que está prestando os primeiros 

socorros deve seguir um plano de ação baseado no P.A.S., cuja a sigla é constituída por três letras iniciais 

de palavras que indicam todas as medidas técnicas e práticas de primeiros socorros. 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o significado da sigla P.A.S. 

A) Prevenir, alertar e socorrer.    C)  Prevenir, atender e socorrer. 

B) Proteger, atender e socorrer.    D)  Proteger, alertar e socorrer. 
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QUESTÃO 23 

Para poder determinar em nível de primeiro socorro, como leigo, o funcionamento satisfatório dos 

controles centrais dos mecanismos da vida, é necessário compreender os sinais indicadores chamados de 

sinais vitais. (Manual Primeiros Socorros – Fiocruz 2003) 

São sinais vitais que devem ser compreendidos e conhecidos para verificação do estado geral da pessoa, 

EXCETO: 

A) Temperatura.      C)  Pulso. 

B) Cor.       D)  Respiração. 

 

QUESTÃO 24 

Segundo o Plano Diretor de Regionalização (PDR-SUS-MG), numere a COLUNA II, que apresenta as 

cidades que compõem as macrorregiões de saúde, de acordo com a COLUNA I, que nomeia as 

macrorregiões. 

COLUNA I COLUNA II 

1- MACRORREGIÃO CENTRO. (    ) GUANHÃES. 

2- MACRORREGIÃO LESTE. (    ) CARATINGA. 

3- MACRORREGIAÕ OESTE. (    ) ITAÚNA. 

4- MACRORREGIÃO SUL. (    ) LAVRAS. 

 (    ) MANTENA. 

 (    ) FORMIGA. 

 (    ) GUAXUPÉ. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

A) 1 2 3 1 4 2 3 4. 

B) 2 3 1 4 2 3 2 4. 

C) 3 2 1 3 1 1 4 2. 

D) 4 1 2 2 3 4 1 1. 

 

QUESTÃO 25 

Segundo a Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, que “Aprova o Regulamento Técnico dos 

Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência”, são requisitos e competências do Condutor Socorrista, 

EXCETO: 

A) Profissional de nível básico, maior de 21 anos, habilitado em CNH D e com equilíbrio emocional 

e autocontrole. 

B) Profissional de nível médio, com capacidade de trabalhar em equipe e que tenha disponibilidade 

para capacitações periódicas. 

C) Profissional de nível básico, que conheça integralmente o veículo e que consiga realizar 

manutenções básicas neste. 

D) Profissional de nível básico, que conheça a malha viária local e que auxilie a equipe nas 

imobilizações e transporte das vítimas. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

QUESTÃO 26 

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.  

Assinale a alternativa em que essa regulamentação deverá ocorrer:   

A) Em qualquer situação. 

B) Em quando em serviço de urgência. 

C) Em quando em serviço de urgência e devidamente identificado por dispositivos regulamentares. 

D) Em fins particulares do condutor socorrista. 

 
 
QUESTÃO 27 

O cinto de segurança é um equipamento fundamental à segurança de todos os ocupantes do veículo.  

São procedimentos corretos no uso do cinto de segurança, EXCETO: 

A) Verificar se o cinto não tem cortes, para que não se rompam. 

B) Conferir se não há dobras que possam evitar a perfeita elasticidade.  

C) Verificar se a faixa inferior está abaixo do abdômen, sobretudo para as gestantes. 

D) Manter o cinto diagonal a um palmo de distância para evitar estrangulamento. 

 

 

QUESTÃO 28 

As placas de advertência são usadas para alertar os condutores sobre as condições da via, visando a 

antecipar as decisões destes. Diante da placa apresentada abaixo, entende-se que, adiante, existe uma 

 

(A-13b) 

A) interseção na qual a circulação é feita em rótula. 

B) junção com a primeira via lateral na qual se forma um cruzamento. 

C) confluência de trânsito pela esquerda e o tráfego vai se incorporar à via na qual se circula. 

D) barreira à esquerda que desvia o tráfego para a direita. 

 

 

QUESTÃO 29 

Os pneus são de suma importância no quesito segurança viária. Devemos observar, por exemplo, seu 

desgaste e calibragem. Cuidados esses a fim de evitar:  

A) Instabilidade do veículo. 

B) Instabilidade do veículo e desgaste prematuro da suspensão.  

C) Travamento do sistema de freio e desgaste do cárter. 

D) Desgaste do manômetro e da bobina. 



11 
 

QUESTÃO 30 

Em situações de acidentes que envolvam várias vítimas, essas serão classificadas pelo grau de urgência e 

separadas em áreas específicas. Será montado em um veículo o Posto Móvel de Regulação (PMR), 

especialmente designado para esse fim.   

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o posicionamento regulamentado que a 

ambulância do SAMU deve ficar para atendimento a essas vítimas. 

A) Deve ficar localizado próximo à Área Vermelha. 

B) Deve ficar localizado próximo à Área Vermelha e à área de triagem secundária.  

C) Deve ficar localizado próximo à Área Preta. 

D) Deve ficar localizado próximo à Área Verde. 
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