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INSTRUÇÕES 

 
Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 

personalizado. 

O caderno de questões está numerado sequencialmente e contém 30(trinta) questões. 

 

ATENÇÃO! 
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

Verifique se os seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS estão corretos. 

Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 

adequadamente a responde. 

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

provas. 

Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o cartão resposta devidamente 

assinado. 

Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 

O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas. 

A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 

caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 

A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de 

uma alternativa assinalada. 

Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local de provas. 

Você dispõe de três horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 

Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do seu início. 

Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

calculadora. 

Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 

A Folha de Respostas abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do 

Candidato. 

 
......................................................................................................................................................... 

 
FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 

___________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

Leia a charge abaixo para responder às questões 

1, 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

Fonte:www.chargesengraçadas.com.br 

 

1. O verbo “dizer” no primeiro quadrinho está conjugado 

em que tempo? 

 

A. Futuro do pretérito. 

B. Presente do indicativo. 

C. Pretérito perfeito. 

D. Pretérito imperfeito. 

E. Futuro do presente. 

 

2. O vocábulo “há” no segundo quadrinho pode ser 

substituído, sem prejuízo semântico e obedecendo as 

regras da norma culta, por: 

 

A. com 

B. faz 

C. tem 

D. onde 

E. a 

 

3. As opções abaixo são antônimos de “desalento”, 

EXCETO:  

 

A. Euforia. 

B. Intrepidez. 

C. Força. 

D. Valor. 

E. Melancolia. 

 

4. Analise o texto abaixo: 

Verbo Ser 

Carlos Drummond de Andrade 

  Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em 

redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? 

Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando 

crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente 

só principia a ser quando cresce? É terrível, ser? Dói? 

É bom?  

  É triste? Ser: pronunciado tão depressa, e cabe tantas 

coisas? Repito: ser, ser, ser. Er. R. Que vou ser 

quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não 

dá para entender. Não vou ser. Não quero ser vou 

crescer assim mesmo. Sem ser. Esquecer. 
                                                                                                                     
Fonte:www.poemasdedrumond.com.br 

 

As partículas que em destaque no texto, pertencem a 

que classe gramatical? 

 

A. Pronome relativo. 

B. Pronome adjetivo interrogativo. 

C. Pronome possessivo. 

D. Preposição. 

E. Pronome adjetivo exclamativo. 

 

5. Leia o fragmento abaixo: 

 

... Comprei portas, janelas, tijolos, tudo para a 

reforma do prédio... 

  
Justifica-se, o uso da vírgula, pelo mesmo motivo em: 

 

A. ...tínhamos quatro filhos:  Jerônimo, Ana, Sabina e 

João. 

B. Amanda, venha depressa! 

C. ...Somos uma família, lembrou minha mãe, naquela 

triste noite... 

D. Ela tentou, mas não conseguiu. 

E. Joana conseguiu o que queria, isto é, foi aprovada no 

concurso. 

 

6. Considere o uso adequado das palavras mal/mau: 

 

I. _____ pude esperar por você. 

II. Ele tem um _____ caráter. 

III. Estávamos ____ intencionados quando saímos 

IV. ______ chegamos e você nos recebeu muito 

______. 

V. Fumar é bastante _____ para a saúde. 

 

Complete as colunas e assinale a sequência CORRETA: 
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A. mau, mau, mau, mau, mau, mau. 

B. mal, mau, mal, mau, mau, mal. 

C. mal, mau, mal, mal, mal, mau. 

D. mau, mal, mal, mau, mau, mal. 

E. mal, mal, mal, mal, mal, mal. 

 

7. Marque a alternativa em que TODAS as palavras estão 

CORRETAMENTE grafadas: 

 

A. Açúcar, balança,freguêz, caxumba. 

B. Agussar, maciez,dentuço,absorção. 

C. Eleger,mugir,sortilégio,beje.  

D. ricaço,empalidecer,gesso,dentuço. 

E. geito,eleger,riqueza,pesquisa. 

 

8. Tendo por base o novo acordo ortográfico, qual a 

SEQUÊNCIA que obedece a mesma regra quanto à 

acentuação gráfica: 

 

A. fácil, táxi, tênis, próton. 

B. vatapá, avó, refén, máquina. 

C. saída, café, pá, mês. 

D. dádiva, sátira, parabéns, céu. 

E. látex, éden, pé, mói (moer). 

 

9. Das opções abaixo, assinale em qual delas, a partícula 

SE tem função de conjunção integrante: 

 

A. A criança machucou-se muito hoje. 

B. Contaram-se histórias ontem na escola. 

C. Ela não cansa de queixar-se. 

D. Vendem-se casas de alto preço. 

E. Quero saber se ela virá à festa. 

 

10. Analise o fragmento abaixo e marque a alternativa 

CORRETA: 

 

  ... fomos ontem ao parque da cidade de Várzea, um 

lugar agradabilíssimo... 

 

O adjetivo agradabilíssimo possui o mesmo sentido 

de: 

 

A. Dasairoso. 

B. Maçudo. 

C. Disforme. 

D. Aliciente. 

E. Desarmonioso. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. Beto vai à lanchonete Super Rango, onde encontra a 

seguinte tabela de opções: 

 

 
 

Beto deseja pedir um lanche composto por um 

sanduíche, um suco e um sorvete de duas bolas (dois 

sabores distintos). O total de opções possíveis para o 

lanche de Beto é: 

 

A. 90 

B. 120 

C. 180 

D. 200 

E. 360 

 

12. João acordou atrasado para o trabalho, e verificou que 

o tempo restante até o final do dia era igual à metade 

do tempo já decorrido do dia. Com base nessas 

informações, concluímos que ele acordou às: 

 

a) 16 h 

b) 12 h 

c) 8 h 

d) 9 h 

e) 14 h 

 

13. Observe a sequência alfanumérica abaixo: 

 

 
 

O próximo termo da sequência será: 

 

 

HAMBURGUER

X TUDO

HOT DOG

BAURU

MISTO QUENTE

NATURAL

LARANJA

GRAVIOLA

LIMÃO

ABACAXI

UVA

CHOCOLATE

AMENDOIM

MORANGO

Sanduíches

Sucos

Sorvetes

Cardápio Super Rango

3 5 7 9 ...

c e g i

11

h

13

h

13

k

11

k

15

m

a)

b)

c)

d)

e)



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – 2019 

 

 

14. Escolhendo aleatoriamente uma letra da palavra 

VÁRZEA, a probabilidade de se escolher uma 

consoante será de: 

 

A. 2/3 

B. 3/4 

C. 3/2 

D. 1/3 

E. 1/2 

 

15. Num grupo de 10 pessoas, o número de homens é 

igual ao de mulheres. Sabe-se que 4 pessoas usam 

óculos, dentre as quais só um homem. Logo, o total de 

mulheres que não usam óculos é: 

 

A. 5 

B. 2 

C. 3 

D. 1 

E. 4 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

16. Várzea é município brasileiro pertencente ao estado 

da Paraíba (Brasil), localizado na Região Geográfica 

Imediata de Patos e integrante da Região 

Metropolitana de Patos. De acordo com a estimativa 

do IBGE, no Censo Demográfico 2010, 

sua população é de: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. 2.404 pessoas. 

B. 2.504 pessoas. 

C. 2.604 pessoas. 

D. 2.704 pessoas. 

E. 2.804 pessoas. 

 

17. Filme longa, que dirigidos pelos pernambucanos 

Juliano Dornellis e Kleber Mendonça Filho, conquistou 

a competição Internacional Cinematers: (G1-PE -

06/07/2019). 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Bacurau 

B. A Última Abolição. 

C. A voz do Silêncio. 

D. Espero Tua (Re)Volta. 

E. Simonal. 

 

18. Entende-se por desenvolvimento sustentável a 

capacidade de utilizar os recursos e os bens da 

natureza sem comprometer a disponibilidade desses 

elementos para as gerações futuras. Isso significa 

adotar um padrão de consumo e de aproveitamento 

das matérias-primas extraídas da natureza de modo a 

não afetar o futuro da humanidade, aliando 

desenvolvimento econômico com responsabilidade 

ambiental. 

 

Dentre as medidas que podem ser adotadas tanto pelos 

governos quanto pela sociedade civil em geral para a 

construção de um mundo pautado na sustentabilidade, 

podemos citar: 

I. Redução ou eliminação do desmatamento. 

II. Reflorestamento de áreas naturais devastadas. 

III. Adoção da política dos 3Rs (reduzir, reutilizar e 

reciclar) ou dos 5Rs (repensar, recusar, reduzir, 

reutilizar e reciclar). 

IV. Contenção na produção de lixo e direcioná-lo 

corretamente para a diminuição de seus impactos. 

V. Diminuição da emissão de poluentes na 

atmosfera, tanto pelas chaminés das indústrias 

quanto pelos escapamentos de veículos e outros. 

 

Estão CORRETAS as alternativas: 

A. Apenas II, III e IV. 

B. Apenas I, II, III e IV. 

C. Apenas I, II, III e V. 

D. Apenas III e IV. 

E. I, II, III, IV e V. 

 

19. Sobre os principais conceitos de Segurança no 

Trabalho, assinale a alternativa INCORRETA 

 

A. Acidente - É o evento não-programado nem planejado 

que resulta em lesão, doença ou morte, dano ou outro 

tipo de perda. 

B. Perigo - É a fonte ou situação com potencial para 

provocar danos ao homem, à propriedade ou ao meio 

ambiente, ou a combinação destes. 

C. Risco - É a combinação da probabilidade de 

ocorrência e da gravidade de um determinado evento.  

D. Dano - É a consequência de um perigo, em termos de 

lesão, doença, prejuízo ao homem, a propriedade, 
meio ambiente ou uma combinação destes. 

E. Saúde - É o evento que tem o potencial de levar a um 

acidente ou que deu origem a um acidente. 

 

20. Constitui-se como conjunto de normas de conduta que 

se apresentam como boas, corretas, ou seja, como 

expressão do ‘bem’. Por ‘bem' entende-se qualquer 

realidade objetiva, ou seja, independente de sua 

apreciação pelo sujeito, pelo homem. 

 

O Conceito acima refere-se à(o): 

 

A. Ética. 

B. Costumes. 

C. Fórmulas. 

D. Moral. 

E. Ciência. 
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21. Em termos de radiocomunicação, uma operação de 

emergência configura, normalmente conjunto de 

condições um que determinam, por sua gravidade e 

urgência de atendimento, ações de socorro, suporte, 

resgate, auxílio transporte e, em estabelecimento de 

comunicação alternativa entre o local do evento e as 

estruturas criadas em função do mesmo. 

 

O Condutor Socorrista, antes que uma situação se 

apresente, convém fazer uma análise detalhada das 

condições e da capacidade de sua estação, 

considerando: 

 

I. Existe fonte de energia na minha estação? 

II. Que outras fonte de energia poderiam ser usadas? 

III. Tenho disponibilidade de cabo coaxial de reserva? 

IV. Minha estação está em perfeitas condições de uso? 

V. Conheço as frequências dos serviços de segurança 

pública? 

VI. Conheço o raio de alcance dos repetidores da 

minha região? 

 

Estão CORRETAS as alternativas: 

 

A. Apenas I, II, IV, V, e VI. 

B. Apenas I, V, e VI. 

C. I, II, III, IV, V, e VI. 

D. Apenas I, II, IV e V, 

E. Apenas IV, V, e VI. 

 

22. Segundo o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro, 

o dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na 

sinalização de vias e veículos (olho-de-gato), é 

chamado de: 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Catadióptrico. 

B. Etilômetro. 

C. Bafômetro. 

D. Anemômetro. 

E. Coulômetro 

 

23. A técnica de rolamento de 90º consiste em 

movimentar a vítima em bloco, que se encontra em 

decúbito dorsal, para a prancha longa, com a seguinte 

conduta, pelos Socorristas: 

 

I. Estabilizar a cervical. 

II. Colocar o colar cervical. 

III. Posicionar a prancha na lateral oposta da vítima a 

ser rolada. 

IV. Posicionam na lateral da vítima ajoelhados. 

V. Dá o comando “movimento de 90º, exclusivamente 

à minha esquerda. 

VI. O socorrista é quem dá a ordem para qualquer 

movimento, pois ele é quem está estabilizando a 

cabeça e a coluna cervical, e assim a vítima é 

centralizada. 

 

Estão CORRETAS as alternativas: 

 

A. Apenas IV, V, e VI. 

B. Apenas I, II, III, V, e VI. 

C. Apenas I, II, IV e V, 

D. Apenas I, II, III, IV, e VI. 

E. I, II, III, IV, V, e VI. 

 

24. Segundo a Portaria 2048/GM de 05/11/2002, o 

Condutor de Veículos de Urgência, profissional de 

nível básico, habilitado a conduzir veículos de 

urgência padronizados pelo código sanitário e pelo 

presente Regulamento como veículos terrestres, 

obedece os seguintes requisitos gerais, entre outras, 

EXCETO: 

 

A. Equilíbrio emocional e autocontrole. 

B. Habilitação profissional como motorista de veículos 

de transporte de pacientes, de acordo com a legislação 

em vigor - CNT. 

C. Maior de vinte anos. 

D. Capacidade de trabalhar em equipe. 

E. Disponibilidade para a recertificação periódica. 

 

25. De acordo com a Portaria 2048/GM de 05/11/2002, 

são atribuições do Condutor de Veículos de Urgência, 

entre outras: 

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao 

atendimento e transporte de pacientes. 

B. Prestar primeiro atendimento à intoxicações, sob 

orientação do médico regulador. 

C. Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a 

central de regulação médica e seguir suas orientações. 

D. Conhecer a localização de todos os estabelecimentos 

de saúde integrados ao sistema assistencial local, 

auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de 

suporte à vida. 

E. Identificar todos os tipos de materiais existentes nos 

veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a 

equipe de saúde. 

 

26. Sobre a classificação dos veículos de Atendimento 

Pré-Hospitalar Móvel, as Ambulâncias, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. TIPO A – Ambulância de Transporte: veículo 

destinado ao transporte em decúbito horizontal de 

pacientes que não apresentam risco de vida, para 

remoções simples e de caráter eletivo. 
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B. TIPO B – Ambulância de Suporte Básico: veículo 

destinado ao transporte interhospitalar de pacientes 

com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-

hospitalar de pacientes com risco de vida 

desconhecido, não classificado com potencial de 

necessitar de intervenção médica no local e/ou durante 

transporte até o serviço de destino. 

C. TIPO C - Ambulância de Resgate: veículo de 

atendimento de urgências pré- hospitalares de 

pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais 

de difícil acesso, com equipamentos de salvamento 

(terrestre, aquático e em alturas). 

D. TIPO D – Ambulância de Suporte Avançado: veículo 

destinado ao atendimento e transporte de pacientes de 

alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de 

transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados 

médicos intensivos. Deve contar com os 

equipamentos médicos necessários para esta função. 

E. TIPO E – Embarcação de Transporte Médico: veículo 

motorizado aquaviário, destinado ao transporte por via 

marítima ou fluvial. Deve possuir os equipamentos 

médicos necessários ao atendimento de pacientes 

conforme sua gravidade. 
 

27. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a 

velocidade máxima permitida para a via será indicada 

por meio de sinalização, obedecidas suas 

características técnicas e as condições de 

trânsito, onde não existir sinalização regulamentadora, 

a velocidade máxima nas vias urbanas, será de: 
 

I. Oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito 

rápido. 

II. Sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 

III. Quarenta quilômetros por hora, nas vias 

coletoras. 

IV. Trinta quilômetros por hora, nas vias locais. 

 

Estão CORRETAS as alternativas; 

 

A. Apenas I, 

B. Apenas III e IV. 

C. Apenas II, III e IV. 

D. Apenas I, II. 

E. I, II, III, e IV. 

 

28. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 

dirigir o veículo segurando ou manuseando o 

TELEFONE CELULAR, caracteriza-se como: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Infração grave. 

B. Infração Gravíssima. 

C. Infração Média. 

D. Infração Leve. 

E. Não causa Infração. 

 

29. Segundo o art. 40. Do CTB, o uso de luzes em veículo 

obedecerá às seguintes determinações, entre outras: 

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Os veículos de transporte coletivo regular de 

passageiros, quando circularem em faixas próprias a 

eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão, 

utilizar-se de farol de luz alta durante o dia e a noite. 

B. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia 

nos túneis providos de iluminação pública e nas 

rodovias.    

C. Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, 

exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. 

D. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de 

posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou 

cerração. 

E. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá 

aceso, somente a luz de placa. 

 

30. As placas de trânsito estão localizadas ao lado ou 

suspensas sobre a via, transmitindo ao condutor 

mensagens, através de legendas e maioritariamente 

símbolos conhecidos anteriormente e legalmente 

instituídos. Estas placas têm como objetivo de manter 

o fluxo de trânsito em ordem e em segurança. 

 

 
 

O significado da Placa de Sinalização é: 

 

A. Depressão. 

B. Área de Desmoronamento. 

C. Pista Escorregadia. 

D. Projeção de Cascalho. 

E. Lombada. 

 

 

RASCUNHO 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 


