
Duração: 03h00min (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 a) Este caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 

distribuição abaixo:

 b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 

aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com 

caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra 

correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as 
letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar 
uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu 
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir 
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência 
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES faltando no máximo                              
01 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento. 

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o 
candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu 
CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.

09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine 
o  seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 
a 20.

Texto I

Publicidade de alimentos e obesidade infantil: 
uma reflexão necessária

 A epidemia de obesidade e doenças crônicas é 
um problema que atinge, de maneira crescente, o 
mundo inteiro. E tornou-se consenso entre as 
principais organizações e pesquisadores em saúde 
pública que a regulação da publicidade de alimentos 
é uma das estratégias necessárias para combatê-la. 
As campanhas de marketing não apenas influenciam 
as escolhas alimentares na infância, mas também 
buscam fidelizar consumidores desde a mais tenra 
idade. O objeto preferencial são os alimentos 
ultraprocessados, feitos a partir de ingredientes 
industriais, com pouco ou nenhum produto fresco, e, 
geralmente, com alta quantidade de açúcar, gordura 
e/ou sódio.
 Em 2010, a Organização Mundial da Saúde 
recomendou a redução da exposição das crianças à 
propaganda de alimentos, sobretudo aqueles com 
alta quantidade de açúcar, sal e gordura. Em 2012, a 
Organização Pan-Americana da Saúde aprofundou-
se no tema e também apresentou recomendações de 
ações concretas por parte dos governos para reduzir 
a exposição das crianças à publicidade de alimentos. 
Para especialistas, a autorregulamentação do setor 
não tem funcionado.
 A mais recente publicação sobre obesidade do 
periódico Lancet, divulgada em fevereiro deste ano, 
indica que, até o momento, as iniciativas de regulação 
da propaganda não foram suficientes. Desde os 
avanços conquistados na proteção da amamentação, 
com a eliminação de anúncios que apresentam 
substitutos do leite materno, poucas ações efetivas 
foram implementadas para frear o massivo marketing 
da indústria de alimentos para crianças em todo o 
mundo.
 No Brasil, apesar da proibição da publicidade 
abusiva (direcionada à criança) prevista no Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) desde 1990, a falta de 
regulamentação específica para alimentos prejudica 
a efetivação da lei. Em 2010, a movimentação 
internacional em torno do tema motivou a elaboração 
da primeira regulação sobre publicidade de alimentos 
em geral, por parte da Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). A regulação, no entanto, foi 
suspensa logo após sua publicação, devido à 
pressão de diversas associações da indústria de 
alimentos. A Norma Brasileira de Comercialização de 
Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira 

1. A partir da discussão do texto, é possível 
estabelecer entre as expressões “publicidade de 
alimentos” e “obesidade infantil”, contidas no título, 
uma relação definida, respectivamente, pelo seguinte 
par de palavras:

A) generalização/causa
B) indicação/contraposição
C) motivação/consequência
D) exemplificação/refutação

Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) 
contribuiu muito para a proteção ao aleitamento 
materno, porém aguarda regulamentação,  desde 
2006, o que compromete a fiscalização e o 
cumprimento da lei.
 A lguns  avanços  também prec isam ser 
reconhecidos, como a Resolução 163/2014 do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda), que regulamentou a 
propaganda abusiva, descrevendo todos os casos 
em que o Código do Consumidor deve ser aplicado. 
Porém, os órgãos de fiscalização ainda não possuem 
força suficiente para colocá-la em prática, também 
por conta da grande pressão das associações da 
indústria e de publicidade. Assim como na suspensão 
da resolução da Anvisa, esses segmentos fazem 
pressão contra a resolução do Conanda, alegando 
que esses órgãos não têm competência legal para 
regular a publicidade ou que as regras ferem a 
liberdade de expressão das empresas. Argumentos 
que já foram refutados por renomados juristas e 
contestados pelas evidências científicas na área da 
saúde pública.
 O novo Guia Alimentar para a População 
Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde em 
2014, reconhece a influência e coloca a publicidade 
de alimentos como um dos obstáculos para a 
alimentação saudável. O guia destaca que a 
regulação é necessária, pois a publicidade estimula o 
consumo de alimentos ultraprocessados, induzindo a 
população a considerá-los mais saudáveis, com 
qualidade superior aos demais, e frequentemente 
associá-los à imagem de bem-estar, felicidade e 
sucesso.
 Independentemente do tipo de alimento, a 
propaganda direcionada a crianças se aproveita da 
vulnerabi l idade de indivíduos em fase de 
desenvolvimento para incentivar o consumo.  Por 
isso, não deve ser permitida. Ainda temos um longo 
caminho pela frente para alcançar a garantia dos 
direitos à alimentação adequada e saudável e os 
direitos dos consumidores. 

Ana Paula Bortoletto
(https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/03/publicidade-de-
alimentos-e-obesidade-infantil-buma-reflexao-necessariab.html)

Adaptado.
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2. Na argumentação da autora, o segundo parágrafo 
assume a função de:

A) incentivar a liberdade de expressão
B) rejeitar as orientações internacionais
C) relativizar o papel do Estado no tema
D) confirmar a importância da regulamentação

3. Segundo a discussão apresentada no texto, um 
aspecto a ser considerado acerca da publicidade 
dirigida às crianças se refere a:

A) sugerir regulação
B) propor supressão
C) indicar motivação
D) apontar satisfação

4. De acordo com o texto, um aspecto negativo da 
publicidade infantil reside em:

A) sugerir ações de desrespeito às leis vigentes no 
país

B) apresentar cenas impróprias aos valores 
tradicionais

C) expressar visões parciais sobre a atividade de 
consumo

D) aproveitar-se da condição de vulnerabilidade do 
público

Considere a frase a seguir e responda às questões 5, 
6 e 7:

5. O conectivo que melhor une essa frase à anterior 
no texto é:

A) porque
B) contudo
C) apesar de
D) ainda que

7. Como empregada no texto, a palavra “fidelizar” 
pressupõe a ideia de:

A) afastar
B) garantir
C) destacar
D) restringir

Considere a frase e responda às questões 8 e 9.

8. A frase assume, no contexto do parágrafo, a 
função de:

A) confirmar asserção
B) propor comparação
C) introduzir ponderação
D) apresentar motivação

Considere a frase e responda às questões 10 e 11.

6. A vírgula delimita duas ideias consideradas, no 
trecho, como:

A) alternativas
B) contrapostas
C) insuficientes
D) convergentes
 

9.  A palavra “para” pode ser substituída por:

A) já
B) onde
C) quando
D) conforme

10. Na frase, um termo que qualifica a expressão 
“objeto preferencial” encontra-se corretamente 
apresentado em:

A) da publicidade
B) da obesidade
C) da legislação
D) da pesquisa

11. A leitura do trecho permite considerar a presença 
de sódio em alimentos como:

A) indispensável
B) produtiva
C) maléfica
D) infalível

“As campanhas de marketing não apenas 
influenciam as escolhas alimentares na infância, 
mas também buscam fidelizar consumidores 
desde a mais tenra idade.” (1º parágrafo)

“Para especialistas, a autorregulamentação do 
setor não tem funcionado” (2º parágrafo)

“O objeto preferencial são os alimentos 
ultraprocessados, feitos a partir de ingredientes 
industriais, com pouco ou nenhum produto fresco, 
e, geralmente, com alta quantidade de açúcar, 
gordura e/ou sódio.” (1º parágrafo)
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12. “a publicidade estimula o consumo de alimentos 
ultraprocessados, induzindo a população a 
considerá-los mais saudáveis” (6º parágrafo).
Esse trecho encontra-se corretamente reformulado, 
mantendo o sentido global da frase, em:

A) a publicidade estimula o consumo de alimentos 
ul traprocessados, apesar disso induz a 
população a considerá-los mais saudáveis

B) a publicidade estimula o consumo de alimentos 
ultraprocessados, entretanto induz a população a 
considerá-los mais saudáveis

C) a publicidade estimula o consumo de alimentos 
ultraprocessados, por isso induz a população a 
considerá-los mais saudáveis

D) a publicidade estimula o consumo de alimentos 
ultraprocessados, ainda assim induz a população 
a considerá-los mais saudáveis

13. “Em 2010, a Organização Mundial da Saúde 
recomendou a redução da exposição das crianças à 
propaganda de alimentos, sobretudo aqueles com 
alta quantidade de açúcar, sal e gordura.”                       
(2º parágrafo). 
O trecho sublinhado tem a função de:  

A) particularização
B) generalização
C) comparação
D) ponderação

14. “As campanhas de marketing não apenas 
influenciam as escolhas alimentares na infância”           
(1º parágrafo). 
O termo sublinhado pertence à seguinte classe de 
palavras: 

A) adjetivo
B) advérbio
C) conjunção
D) substantivo

15. O texto é construído com base no seguinte modo 
de organização do discurso:

A) narrativo
B) injuntivo
C) descritivo
D) argumentativo
 

16. Em “para reduzir a exposição das crianças à 
publicidade de alimentos” (2º parágrafo), a expressão 
“à publicidade de alimentos” pode ser substituída, 
mantendo o acento grave, por:  

A) às imagens negativas
B) à conteúdo desnecessário
C) à seus desenhos preferidos
D) à regulamentos excessivos
 

17. A expressão “Independentemente do tipo de 
alimento” (7º parágrafo) estabelece com o restante da 
frase o sentido de:

A) negação
B) concessão
C) conclusão
D) explicação
 

18. Em “para combatê-la” (1º parágrafo), o pronome 
retoma a seguinte expressão:

A) saúde
B) epidemia
C) publicidade
D) organizações

19. “Por isso, não deve ser permitida” (7º parágrafo). 
O verbo sublinhado tem a função de: 

A) interrogar ação passada
B) paralisar ação presente 
C) indicar ação futura
D) formular dúvida

20. A frase “Alguns avanços também precisam ser 
reconhecidos” poderia ser reescrita do seguinte 
modo: 

A) Alguns avanços também precisam reconhecer
B) Alguns avanços também reconhecem que 

precisam
C) Alguns avanços também reconhecem a 

necessidade
D) A lguns  avanços  também p rec i sam de 

reconhecimento
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ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

21. Eleutério pertence à comunidade que estimula 
q u e  a s  p e s s o a s  s o m e n t e  m a n t e n h a m 
relacionamento íntimo após o casamento. Nessa 
perspectiva, como parâmetro  moral aceitável deve 
ser observado o:

A)  patriarcado
B)  individualizado
C)  socializado
D)  celibato

22. Hemengarda é estudiosa da civilização grega e 
empreende pesquisas quanto à perspectiva moral 
adotada pelos clássicos. Nessa visão do pensamento 
grego, o mal poderia ser identificado com a:

A)  coragem
B)  altivez
C)  submissão  
D)  força

23. Andreas Espartacus é grego e cioso da tradição 
da Grécia como influenciadora do progresso 
democrático. Na modernidade, quando o tema 
educação é posto como vínculo ético com a 
democracia, a busca ocorre por proporcionar ao 
cidadão a sua:

A)  identificação
B)  autonomia
C)  restrição  
D)  limitação

24. Pietro Putin deseja integrar o quadro de 
servidores efetivos do município de Boa Vista, sendo 
que somente possui o ensino fundamental completo. 
Nos termos da Lei nº 712/2003 do município de Boa 
Vista, poderá, caso aprovado em concurso público, 
ser nomeado para o cargo de:

A)  Auxiliar Técnico
B)  Assessor Técnico
C)  Profissional Técnico
D)  Operador Técnico 

25. Amadeus Mozart, após ser aprovado em 
concurso público e tomar posse perante a autoridade 
competente, deixa de comparecer ao serviço por dias 
seguidos sem comunicar à sua chefia imediata. 
Diante dos fatos, houve abertura de processo 
administrativo. Nos termos da Lei nº 712/2003 do 
município de Boa Vista, o servidor que não preencher 
os requisitos necessários, obtendo avaliações 
negativas, será exonerado do cargo, desde que lhe 
seja dada a oportunidade do seu:

A)  acompanhamento
B)  recurso
C)  contraditório 
D)  conhecimento 

26. Márcia N. é servidora municipal e requer 
progressão funcional, aduzindo ter preenchido os 
requisitos legais. Nos termos da Lei nº 712/2003 do 
município de Boa Vista, um dos requisitos para a 
progressão funcional consiste em ter, no mínimo,  
tempo de efetivo serviço como servidora na prefeitura 
correspondente a:

A)  seis meses
B)  doze meses
C)  vinte e quatro meses
D)  trinta e seis meses

27. Daniel B. foi aprovado em concurso público para 
cargo de provimento efetivo do município CF e não 
pode comparecer pessoalmente para tomar posse. 
Nos termos da Lei Complementar nº 003/2012 do 
município de Boa Vista, poderá ocorrer a posse 
mediante procuração:

A)  geral
B)  condicionada
C)  emergencial
D)  específica 

28. Poltergeist Sauro, servidor público, veio a ser 
processado judicialmente, sendo o pedido inicial 
julgado improcedente em primeira instância. 
Posteriormente, a decisão veio a ser modificada, 
sendo decretada a perda do cargo. Nos termos da Lei 
Complementar nº 003/2012 do município de Boa 
Vista, o servidor estável perderá o cargo após o: 

A)  julgamento do recurso
B)  início do processo
C)  trânsito em julgado 
D)  término da investigação
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31. O interesse dos estudantes e dos professores 
de escolas públicas pelas olimpíadas brasileiras 
científicas vem sendo cada vez maior, pois elas 
despe r tam a  cu r i os i dade  dos  a l unos  ao 
popularizarem e difundirem a ciência e a tecnologia, e 
promovem o debate sobre o processo de 
aprendizagem nas escolas. 
Entre dois milhões de inscritos, dois alunos do ensino 
fundamental de Boa Vista se destacaram em uma 
dessas competições educacionais em 2019. Um 
conquistou a medalha de prata e outro a medalha de 
honra ao mérito pelo desempenho que tiveram na 
modalidade teórica da Olimpíada Brasileira de:

A) Astronomia
B) Informática
C) Matemática
D) Robótica

ATUALIDADES

32. O Plano Municipal da Primeira Infância de Boa 
Vista foi elaborado com a ampliação do olhar da 
cidade sobre os espaços e as políticas públicas 
voltadas para as crianças, indo além da garantia do 
oferecimento de educação e de saúde de qualidade. 
Por essa razão, foi criado como um plano da cidade, 
por não se restringir a um governo municipal e ter por 
base um conjunto de ações:

A) intersetoriais
B) interestaduais
C) internacionais
D) intermunicipais

33. O Projeto Selvinha Amazônica, executado pela 
Prefeitura de Boa Vista, foi notícia por inovar as 
praças da cidade, embelezando-as com esculturas 
lúdicas de animais típicos da Amazônia, propiciando 
desse modo a valorização cultural:

A) de idosos 
B) da tecnologia
C) do consumo
D) do meio ambiente

30. Marcos Ot, após longo processo seletivo, logrou 
aprovação em concorrido concurso público para 
ocupar cargo de nível superior no município TR. No 
curso do seu estágio probatório, ficou constatado 
que, em todos os dias da semana laboral, o servidor 
ingressava na repartição com uma hora de atraso em 
relação ao horário normal de serviço. Desde o 
primeiro mês, sofreu advertências quanto a esse 
ponto pela chefia imediata. Nos termos da Lei 
Complementar nº 003/2012 do município de Boa 
Vista, o servidor não obteria aprovação para o 
desempenho do cargo no item:

A)  assiduidade
B)  pontualidade
C)  disciplina
D)  responsabilidade

34. A Prefeitura de Boa Vista elaborou um programa 
alimentar que distribui, às famílias cadastradas, um 
kit de alimentos contendo frutas, hortaliças, legumes 
e tubérculos, produzidos sem agrotóxicos, com 
objetivo de incentivar o consumo de alimentos 
saudáveis produzidos na região pela agricultura 
familiar e promovendo a sustentabilidade econômica 
por meio:

A) do livre mercado
B) da agroecologia 
C) do amplo comércio 
D) do agronegócio

29. Hans W. ingressou no serviço público ocupando 
cargo com escolaridade correspondente ao nível 
médio. Posteriormente, o cargo que ocupava foi 
transformado em outro com exigência de nível de 
escolaridade diverso. Nesse período, Hans             
formou-se em engenharia.  Nos termos da                       
Lei nº 712/2003 do município de Boa Vista, não será 
exigido do servidor que tiver seu cargo transformado 
o atendimento aos requisitos de escolaridade ou 
habilitação diferentes do exigido à época do seu 
ingresso no serviço público, salvo quando se tratar de 
atribuições correspondentes à profissão:

A)  qualificada
B)  especializada
C)  regulamentada
D)  técnica 

35. No final de 2019, constatou-se uma baixa no 
índice de infestação do mosquito Aedes aegypti em 
Boa Vista. Uma doença, causada por esse mosquito, 
que pode aumentar o risco de complicações 
principalmente para idosos é denominada:

A) gripe
B) sarampo
C) tuberculose
D) chikungunya
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36. O texto mostrado a seguir foi digitado no Word 
2019 BR. Ao texto, foram aplicados os recursos 
listados a seguir.

I. No título, foram usados os estilos negrito e itálico 
e o alinhamento centralizado, por meio da 
execução de atalhos de teclado existentes no 
editor. 

II. Ao texto, foi aplicado o alinhamento justificado e 
usado o estilo negrito às referências “telefone é 
40094915” e “Centro de Referência da Saúde da 
Mulher”, por meio do acionamento de ícones do 
Word.

O atalho de teclado para aplicar estilo negrito e o 
ícone para configurar o alinhamento justificado foram, 
respectivamente:

A) Alt + N e 

B) Alt + N e 

C) Ctrl + N e 

D) Ctrl + N e 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

CENTRO DE REFERÊNCIA
DA SAÚDE DA MULHER

São Francisco - Boa Vista - RR
Clínica Médica

Centro de Especialidades Médicas

 Para entrar em contato com a Clínica 
Médica, Centro de Especialidades Médicas e 
Centro de Referência da Saúde da Mulher o 
telefone é 40094915, e se você precisar de 
atendimento em geral ou outras informações 
sobre marcação de consultas, agendamento 
médico ou de exames, emissão de guias ou 
q u e s t õ e s  c o m e r c i a i s ,  o  e n d e r e ç o  d o 
estabelecimento é Rua Rocha Leal. S/N - São 
Francisco, Boa Vista -RR.
 Confira todas as informações sobre o 
Centro de Referência da Saúde da Mulher, 
como o horário de atendimento e o mapa, para 
v o c ê  s a b e r  c o m o  c h e g a r  a t é  e s s e 
e s t a b e l e c i m e n t o  d e  s a ú d e  n o  s i t e 
https://cebes.com.br/centro-de-referencia-
dasaude-da-mulher-3221172/

37. A planilha a seguir foi criada no Excel 2019 BR. 
Na célula E11, foi inserida uma expressão que usa a 
função SE, que mostra a mensagem “REPOR” 
quando o resultado do teste da condição é verdadeiro 
se a quantidade mínima é maior que a existente. Essa 
expressão mostra a mensagem “OK”, em caso 
contrário. Para finalizar, a expressão inserida em E11 
foi copiada para E12 e E13.

Nessas condições, as expressões inseridas em E11 e 
em E12 foram, respectivamente:

A) =SE(C11>D11;"REPOR";"OK") e 
=SE(C12>D12;"REPOR";"OK")

B) =SE(C11<D11;"REPOR";"OK") e 
=SE(C12<D12;"REPOR";"OK")

C) =SE(C11>=D11;"REPOR";"OK") e 
=SE(C12>=D12;"REPOR";"OK")

D) =SE(C11<=D11;"REPOR";"OK") e 
=SE(C12<=D12;"REPOR";"OK")

38. No que diz respeito aos conceitos de internet e 
e-mail, é correto afirmar que:

I. um software é necessário para possibilitar a 
navegação em sites na internet, como o Google 
Chrome, o Firefox Mozilla, o Edge e o Internet 
Explorer;

II. uma caixa postal é padrão para armazenar os e-
mails direcionados a um destinatário como 
ouvidoria@boavista.rr.gov.br, por exemplo, em 
uma infraestrutura de webmail.

Os termos pelos quais são conhecidos esse software 
e o nome dessa caixa postal são, respectivamente: 

A) webmaster e Entrada
B) browser e Entrada
C) webmaster e Msg
D) browser e Msg
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39. A planilha abaixo foi elaborada no Excel 2019 
BR, na qual foram realizados os procedimentos 
descritos a seguir. 

  Em E13, foi inserida a expressão 
=SOMA(A11:D11).

  Em E15, foi inserida a expressão 
=CONT.SE(A11:D11;”>=15”)

Os valores mostrados nas células E13 e E15 são, 
respectivamente:

A) 65 e 2
B) 65 e 3
C) 90 e 2
D) 90 e 3

40. No uso dos recursos do Windows 10 BR, um 
funcionário da Prefeitura de Boa Vista excluiu um 
arquivo da pasta Documentos, que estava gravado 
no disco C. Esse procedimento fez com que o arquivo 
apagado fosse transferido para o recurso conhecido 

por . Logo em seguida, ele precisou do arquivo .........

deletado e resolver voltar com o arquivo para a pasta 

Documentos. Para isso, deve acessar a , .........

selecionar o arquivo e clicar com o botão direito do 
mouse sobre o nome do arquivo. Com isso, será 
exibida uma janela de diálogo na tela. Nessa janela, 
ele clica na seguinte opção:      

A) Retornar
B) Recuperar
C) Reabilitar
D) Restaurar

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. O trânsito de qualquer natureza, nas vias 
terrestres do território nacional, abertas à circulação, 
rege-se pela Lei nº 9.503 de 1997, observando 
determinadas normas e definições. Dentre essas 
normas e definições, NÃO se considera a seguinte:

A) Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes 
ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade 
em suas ações à defesa da vida, nela incluída a 
preservação da saúde e do meio ambiente.

B) O trânsito, em condições seguras, é um direito de 
todos e dever dos órgãos e ent idades 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a 
estes cabendo, no âmbito das respectivas 
competências, adotar as medidas destinadas a 
assegurar esse direito.

C) Os órgãos e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 
respectivas competências, subjetivamente, por 
danos causados aos cidadãos em virtude de 
ação,  omissão ou erro na execução e 
manutenção de programas, projetos e serviços 
que garantam o exercício do direito do trânsito 
seguro.

D) A educação para o trânsito é direito de todos e 
constitui dever prioritário para os componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito.

42. Dos órgãos ou entidades apresentados a seguir, 
NÃO pertence ao Sistema Nacional de Trânsito:

A) O Conselho Nacional de Trânsito - Contran
B) Os Conselhos Estaduais de Trânsito - Cetran
C) As Juntas Administrativas de Recursos de   

Infrações - JARI
D) As Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal

43. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
NÃO é uma subdivisão de via urbana a:

A) Via Preferencial
B) Via de Trânsito Rápido
C) Via Arterial
D) Via Coletora
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44. As normas gerais de circulação e conduta 
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro visam 
orientar o comportamento a ser observado no 
trânsito. Sobre esse tema, é correto afirmar:

A) O condutor deverá guardar distância de 
segurança traseira, lateral e frontal entre o seu e 
os demais veículos, bem como em relação ao 
bordo da pista, considerando-se, no momento, a 
velocidade e as condições do local, da circulação, 
do veículo e as condições climáticas.

B) Nas vias providas de acostamento, a conversão à 
esquerda e a operação de retorno deverão ser 
feitas nos locais apropriados e, onde estes não 
existirem, o condutor deverá aguardar no 
acostamento, à direita, para cruzar a pista com 
segurança.

C) A ultrapassagem de outro veículo em movimento 
deverá ser feita pela esquerda, obedecida a 
sinalização regulamentar e as demais normas 
estabelecidas nesse Código, exceto quando o 
veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o 
propósito de entrar à direita.

D) Quando uma pista de rolamento comportar várias 
faixas de circulação no mesmo sentido, são as da 
esquerda destinadas ao deslocamento dos 
veículos mais lentos e de maior porte quando não 
houver faixa especial a eles destinada, e as da 
direita destinadas à ultrapassagem e ao 
deslocamento dos veículos de maior velocidade.

46. As ambulâncias gozam das prerrogativas de 
livre circulação, estacionamento e parada, além de 
prioridade de trânsito, quando na efetiva prestação de 
serviço de urgência – casos em que necessite de 
brevidade no atendimento – e devidamente 
identificadas por dispositivos regulamentares de 
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. 
Em relação ao descrito, é possível afirmar o seguinte:

A) Quando os dispositivos estiverem acionados, 
indicando a proximidade da ambulância, todos os 
condutores deverão abrir uma passagem pelo 
meio 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, 
exceto se a sinalização semafórica lhe for 
favorável, caso esse em que o pedestre possuirá 
a preferência de passagem em relação à 
ambulância.

C) Ao gozar da prioridade de passagem na via e no 
cruzamento, o condutor da ambulância não 
precisará reduzir a velocidade, uma vez que 
necessita de brevidade no atendimento.

D) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de 
iluminação vermelha intermitente só poderá 
ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de 
urgência.

45. Observando as regras referentes ao uso das 
luzes dos veículos, pode-se afirmar:

A) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 
utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia 
nos túneis providos de iluminação pública, nas 
rodovias e nas vias de trânsito rápido.

B) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e 
por curto período de tempo, com o objetivo de 
advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada 
para indicar a intenção de ultrapassar o veículo 
que segue à frente, para indicar a existência de 
risco à segurança ou de fiscalização para os 
veículos que circulam no sentido contrário.

C) O condutor deverá utilizar o pisca-alerta em 
situações de imobilização ou em casos de 
emergência, utilizando-o também quando a 
regulamentação da via assim o determinar.

D) Os veículos de transporte coletivo regular de 
passageiros e os ciclos motorizados deverão 
sempre utilizar-se de farol de luz baixa durante o 
dia e a noite ao circularem nas vias públicas.

47. Os sinais de trânsito classificam-se em:

A) semáforos
B) verticais
C) dispositivos de sinalização auxiliar
D) luminosos

48. Quanto à classificação de veículos, dentre os 
veículos a seguir, é considerado um veículo de 
passageiro:

A) carroça
B) carro de mão
C) charrete
D) utilitário

49.Para ser habilitado, o condutor deverá preencher 
alguns requisitos. Dentre estes requisitos, NÃO se 
exige:

A) ser penalmente imputável
B) possuir título de eleitor
C) saber ler e escrever
D) possuir carteira de identidade ou equivalente
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50. Deixar de manter ligado, nas situações de 
atendimento de emergência, o sistema de iluminação 
vermelha intermitente das ambulâncias, dos veículos 
de polícia, de socorro de incêndio e salvamento e de 
fiscalização de trânsito, ainda que parados, é uma 
infração de trânsito:

A) gravíssima
B) grave
C) média
D) leve

51. As atividades de primeiros socorros terão por 
objetivo socorrer vítimas de acidentes ou de mal 
súbito que, diante de uma eventualidade, não 
estejam em condições de cuidar de sua própria 
saúde. O conhecimento dos órgãos imprescindíveis 
para a manutenção básica da vida é indispensável 
para um bom atendimento. Para um melhor 
atendimento, NÃO é necessário seguir a seguinte 
regra:

A) Verificar pontos cruciais de conhecimento do 
estado da vítima que está necessitando de 
atendimento,  como pulso,  respiração e 
temperatura corporal.

B) Esquecer a serenidade, com isso irá garantir um 
melhor atendimento emergencial em primeiros 
socorros.

C) Respe i tar  suas própr ias  l im i tações de 
conhecimento e técnicas de atendimento, bem 
como capacidade física.

D) Perguntar à vítima apenas o essencial, pois falar 
pode prejudicar a situação do paciente.

52. Na prestação da atividade de socorrista, ao 
exercer atribuições de primeiros socorros, na maioria 
das vezes, é necessário realizar uma inspeção do 
tórax em casos de acidentes de trânsito, precisando-
se verificar, nesta região corporal, a existência de:

A) convulsões da epiderme
B) contusões no couro cabeludo
C) ruptura de ligamento cruzado anterior, posterior 

ou medial
D) anormalidades ou sinais de fraturas

53. Para que um condutor de unidade móvel de 
saúde possa ser considerado um condutor defensivo, 
é necessário que aplique, em sua vida no trânsito, os 
princípios da direção defensiva, também chamados 
de elementos da direção defensiva. NÃO é 
considerado um dos elementos da direção defensiva.

A) atenção
B) imprecaução
C) decisão
D) previsão

54. O sistema da mecânica veicular que tem como 
função manter o automóvel sempre a uma 
temperatura média de aproximadamente 90º, 
evitando o aquecimento do motor, é chamado de: 

A) sistema de arrefecimento
B) sistema de transmissão
C) sistema de escapamento
D) sistema de alimentação

55. As organizações necessitam assumir o dever 
moral de zelar pela higiene no local de trabalho, 
preservando assim a saúde de seus empregados. 
Dentre os objetivos básicos de uma boa política de 
higiene no trabalho, inclui-se:

A) jamais atenuar o acirramento de doenças, lesões, 
ou deficiências apresentadas pelos funcionários, 
m e s m o  q u e  p a r a  c u m p r i r  a s  m e t a s 
organizacionais

B) minimizar os fatores capazes de ocasionar 
doenças ou lesões de trabalho

C) majorar os fatores prejudiciais provocados pelo 
trabalho

D) propiciar a atenuação da produtividade

56. O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) 
que estabelece que todos têm direito ao acesso ao 
sistema de saúde em todos os níveis de assistência é 
o princípio da:

A) equidade
B) regionalização
C) universalidade
D) integralidade
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57. Em relação à Lei nº 8080, de 1990, é correto 
afirmar:

A) A legislação do SUS, mais especificamente a lei 
8080 de 1990, regula, em todo o território 
nacional, as ações e serviços de saúde, 
executados isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 
jurídicas apenas de direito Público, ficando as 
ações e serviços de saúde de direito Privado 
regulado por lei específica a ser elaborada pelo 
ente da federação interessado. 

B) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.

C) A s a ú d e  t e m  c o m o  d e t e r m i n a n t e s  e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, 
o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o 
lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; 
todavia a atividade física é um meio de lazer não 
determinantemente necessário à saúde plena.

D) O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas 
f e d e r a i s ,  e s t a d u a i s  e  m u n i c i p a i s ,  d a 
Administração direta constitui o Sistema Único de 
Saúde (SUS), sendo a administração indireta e as 
fundações mantidas pelo Poder Público 
reguladas por lei específica e pertencem ao 
Sistema Anômalo de Saúde (SAS).

58. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
única, de acordo com o inciso I do Art. 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera 
de governo por um órgão.
NÃO está correta a correspondência entre a esfera 
de governo e o órgão que exerce a direção do SUS na 
seguinte afirmativa:

A) no âmbito do governo federal ˗ Ministério dos 
Primeiros Socorros em Atendimentos Unificados 

B) no âmbito dos municípios ˗ respectiva Secretaria 
de Saúde ou órgão equivalente

C) no âmbito da União ̠  Ministério da Saúde
D) no âmbito dos Estados e do Distrito Federal ˗ 

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente

59. O conjunto de regras e normas de conduta, 
extraído do estudo do comportamento humano, que 
serve para nortear uma pessoa em sua prática 
profissional, a fim de realizar o que é moralmente 
correto em uma perspectiva da reflexão da moral é 
chamado de: 

A) Autotutela
B) Legalismo
C) Ética
D) Altruísmo

60. O equipamento chamado analisador de quatro 

gases é utilizado para verificar os índices de HC, CO  2

e Fator de Diluição, por exemplo, verificação nos 
veículos de Ciclo Otto que podem utilizar: 

A) apenas o álcool
B) gasolina e/ou diesel
C) apenas GNV
D) gasolina, álcool e/ou GNV


