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PROVA - MOTORISTA SOCORRISTA

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Prazo de recursos do Gabarito Provisório 29/09 e 30/09/2020 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 01/10/2020 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal
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Língua Portuguesa

Questão 01
Marque a resposta em que todas as palavras anotadas são adjetivos:
A) perdido, estreito, distante
B) para, desde, entre
C) dois, duplo, primeiro
D) bastante, depressa, muito

Leia os versos abaixo, de autoria da escritora Ana Miranda, e responda as questões 2, 3 e 4:

“No Carmo das águas claras
Passa tudo sem passar
Passa o boi passa a boiada
Passa o tempo mansamente
E o passado anterior
Passa a rua que se inclina
No rumo daquela serra
Vai pela estrada infinita
Dobra a esquina secular”.

Questão 02
Aponte a alternativa que exibe a classe gramatical a qual pertence a palavra “mansamente”:
A) substantivo
B) adjetivo
C) advérbio 
D) pronome

Questão 03
Assinale a assertiva cuja palavra dada, corresponde à classe gramatical citada ao lado:
A) secular - verbo
B) tempo - substantivo
C) anterior - numeral
D) daquela - adjetivo

Questão 04
No fragmento baixo, recortado do poema, a linguagem empregada é do tipo:

“Passa a rua que se inclina
No rumo daquela serra
Vai pela estrada infinita
Dobra a esquina secular”.

A) denotativa
B) mista
C) não verbal
D) conotativa

Questão 05
Escolha a afirmativa em que todas as palavras apresentam a separação silábica correta:
A) ca-deia, mu-i-to, ca-u-sa
B) sa-ú-de, ruí-na, ra-inha
C) a-rei-a, vi-ú-va, ca-chor-ri-nho
D) aero-porto, o-pção, ex-ce-ssão

Questão 06
Escolha a afirmativa em que a dupla de palavras dadas são antônimos:



A) penhorado - desacreditado
B) consciência - reflexão
C) sustentável - infundado
D) leviano - pesado

Questão 07
Marque a opção em que as palavras têm acento tônico na penúltima sílaba:
A) gratuito, muito, intuito
B) banal, canal, fatal
C) coador, Equador, amor
D) capaz, rapaz, traz

Questão 08
Complete usando mau e mal:
A sopa estava _____ temperada.
A dona da venda estava _____ humorada. 
Fomos advertidos por _____ comportamento.
Fomos _____ interpretados.

A) mau, mal, mal, mau
B) mal, mau, mau, mal
C) mau, mau, mal, mal
D) mal, mal, mau, mau

Questão 09
Assinale a afirmativa que traz palavras escritas de modo incorreto:
A) caderneta, privilégio, cabeleireiro
B) beneficente, mendigo, mortadela
C) inresponsável, aérioporto, comilância
D) entretenimento, eletricista, sobrancelha

Questão 10
Grife a assertiva cujo plural das palavras está correto:
A) troféis, degrais, funiles
B) troféus, degraus, funis
C) sabões, tabeliões, balãos
D) paixãos, charlatãos, limãos

Matemática

Questão 11
Observando os números a seguir, qual não é divisível por 6?A) 24

B) 42
C) 54
D) 76

Questão 12
Na empresa onde Bruno trabalha, fizeram uma pesquisa para escolher um novo presidente, porém, foi
apresentado aos funcionários o resultado em porcentagem. Considerando que há 80 funcionários na
empresa, quantos votos Beto recebeu?

Bruno 20% votos  Beto 40% votos João 50% votos

A) 16 votos
B) 24 votos
C) 32 votos
D) 40 votos



Questão 13
Para  poder  disponibilizar  atividades  pela  internet,  uma escola  fez  uma entrevista  com os alunos  e
detectou que apenas ¼ tem internet em casa. Considerando que a escola tem 456 alunos, quantos não
tem internet em casa?

A) 114 alunos
B) 342 alunos
C) 228 alunos
D) 156 alunos

Questão 14
Bernardo foi a sorveteria e gastou R$ 3,75. Considerando que ele pagou com uma nota de R$ 10,00 e
que  o  troco ele  gastou comprando  pirulitos  que  custavam R$ 0,30  cada  um.  Quantos  pirulitos  ele
comprou?
A) 20 pirulitos
B) 18 pirulitos
C) 16 pirulitos
D) 15 pirulitos

Questão 15
Considerando o número 64, quantos fatores esse número apresenta em sua decomposição?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
A Pandemia que afeta, agora o Brasil, tens seus sintomas confundidos com o da::
a) Gripe.
b) Diabetes.
c) Tuberculose.
d) Sarampo.

Questão 17
O primeiro paciente diagnosticado com o vírus Covid-19, no Brasil, foi em qual Estado:
a) Rio de Janeiro.
b) São Paulo.
c) Santa Catarina.
d) Minas Gerais.

Questão 18
Última Pandemia de proporções gigantescas, que matou mais de 20 milhões de pessoas no século XX,
foi chamada de:
a) Gripe suína.
b) Gripe Espanhola
c) Febre Amarela.
d) Câncer.

Questão 19
Muito se discutem no cenário atual as possíveis consequências da Pandemia, que além da crise na
saúde, pode afetar drasticamente o setor:
a) Aéreo.
b) Terrestre
c) De comunicação.
d) Econômico em geral.



Questão 20
Quais os principais sintomas divulgados pela OMS, por ser os sintomas do COVI-19?
a) Tosse seca com a respiração normal, pois o vírus não afeta as vias respiratórias.
b)  Dor  de garganta,  febre,  e  dificuldade para  respirar,  podendo ter  dor  de cabeça,  e em geral  ser
confundido com sintomas de um resfriado comum.
c) Manchas pelo corpo e vômito.
d) Diarreia, manchas pelo corpo, dor de cabeça e vômito.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Em  relação  à  parada  cardíaca  conceituada  como  a  parada  das  contrações  do  coração,  onde  a
respiração pode para e o coração continuar a bater por uns minutos, no entanto o contrário torna-se
impossível.  Na  constatação  da  parada  cardiorrespiratória  deve-se  aplicar  de  imediato  a  massagem
cardíaca  externa.  Com relação  à  Reanimação  Cardiorrespiratória  Básica  para  lembrar  a  sequência
utiliza-se as letras ABC onde: 
a) A levar o ar à boca do paciente, B fazer massagem cardíaca no paciente e C colocar o paciente em
repouso;
b) A (Airway – Vias aéreas), B (Breathing – respiração) e C ( Circulation – circulação).
c) A (After – sobre), B (Before – começar) e C ( Circulation – circulação)
d)  A (Airway – respiração), B (Breathing – vias aéreas e C ( sobre o paciente).

Questão 22
A Lei Complementar nº 163, de 13.05.2013 tratou de promover a readequação funcional do quadro de
servidores  efetivos  do  Município  de  Bombinhas,  sendo  que  no  Anexo  I  elencou  as  atribuições  da
categoria de motorista socorrista. Dentre as atribuições elencadas estão:
a) realizar diariamente a limpeza de toda a repartição ou Unidade em que exerce sua função;
b) supervisionar as atividades de temporada de veraneio;
c)  organizar competições;
d)  auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas;
 
Questão 23
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, para que os veículos de emergência tenham preferência
no trânsito é necessário:
a) estar transportando paciente grave;
b) estar em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme
sonoro e iluminação vermelha intermitente;
c) estar em situações em que a gravidade ou o risco de morte se apresenta de maneira imediata, sendo
dispensados os dispositivos regulamentares de alarme e iluminação intermitente;
d) estar trafegando nas vias públicas, pois estando caracterizado como ambulância já possui preferência
no trânsito independentemente do fato de estar ou não a serviço.
 
Questão 24
Em  conformidade  com  a  Lei  Complementar  nº  07/2002  (Estatuto  do  Servidor),  o  servidor  público
municipal estável terá direito à três meses de licença sem prejuízo de sua remuneração, podendo ser
gozada ininterruptamente ou parcelada em três períodos não inferiores à trinta dias.  Esta licença é
concedida a título de:
a) tempo de serviço – três anos de efetivo exercício;
b) gozo de férias ao servidor
c) recompensa por não ter falta injustificada;
d) prêmio por assiduidade a cada quinquênio de efetivo exercício
 
Questão 25
As ocorrências no trânsito são preocupantes, os números estatísticos assustam muito, segundo a OMS
o Brasil  se  destaca  em quinto  lugar  entre  os  países  recordistas  em mortes  no  trânsito.  A direção
defensiva é agir de maneira calculada e responsável na direção de um veículo. Assim, pode-se afirmar
como correta as medidas  que devem ser evitadas ao volante para garantir uma verdadeira direção



defensiva:
a) abusar da velocidade, usar o celular enquanto dirige, dirigir com sono;
b) não utilizar  remédios ou substâncias estimulantes para inibir  o sono,  não realizar ultrapassagens
perigosas;
c) não desrespeitar o período de descanso na jornada de trabalho;
d) não dirigir em alta velocidade, realizar ultrapassagens perigosas 
 
Questão 26
A direção defensiva  tem como foco a  prevenção  de acidentes  e  outras  ocorrências  prejudiciais  no
trânsito. No entanto, para que seja eficiente e resguarde a segurança dos usuários das vias públicas
deve  ser  realizada  com  base  em  alguns  princípios  básicos.  A alternativa  que  elenca  alguns  dos
princípios básicos que norteiam a direção defensiva é:
a) conhecimento, atenção, habilidade, previsão e decisão 
b) habilidade, calmaria, socorro, previsão e ação;
c) desconhecimento, desatenção, habilidade, previsão e decisão;
d) conhecimento, ação, previsão e inércia
 
Questão 27
Em relação as nomenclaturas referentes ao trânsito, no que tange ao encontro de vias que se cortam,
temos a bifurcação, entroncamento e intersecção. O condutor deve conhecer a diferença de conceitos
para consequentemente poder interpretar a necessária sinalização. Assim, a alternativa que corresponde
a  uma intersecção é:
a)  uma pista que possui, ao final, um ponto de separação em duas direções opostas;
b) um atalho da pista;
c) uma junção das vias, o ponto em que elas se cruzam ou se cortam, o famoso cruzamento de duas ou
mais ruas;
d) todas as alternativas estão incorretas
 
Questão 28
O Código de Trânsito Brasileiro, distingue prioridade de preferência no trânsito. Quanto aos veículos
ambulâncias, veículos de bombeiros, da polícia e de fiscalização, pode-se dizer que tem:
a) prioridade 
b) preferência
c) prioridade e preferência
d) Nenhuma das Alternativas 

Questão 29
De acordo com a Lei Complementar nº 07/2002, estágio probatório se define como tempo de efetivo
exercício, durante o qual a aptidão e capacidade serão avaliadas para o desempenho do cargo público.
O período de efetivo exercício para o estágio probatório é de:
a) um ano 
b) dois anos 
c) cinco anos 
d) três anos
 
Questão 30
A estabilidade conforme preceitua a Lei Complementar nº 07/2002 é o direito que adquire o servidor
efetivo de não ser  demitido,  salvo,  em virtude de sentença judicial  transitada em julgado,  processo
administrativo  disciplinar  em  que  lhe  seja  assegurada  ampla  defesa  ou  avaliação  periódica  de
desempenho, na forma da lei, assegurada ampla defesa. Para garantir a estabilidade o servidor público
deve completar:
a) dois anos de efetivo exercício
b) cinco anos de efetivo exercício
c) três anos de efetivo exercício
d) um ano de efetivo exercício


