
  IBFC_04   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

AGENTE DE SAÚDE / MOTORISTA - EPIDEMIOLOGIA  
E MOTORISTA - SOCORRISTA - NÍVEL MÉDIO 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Vênus 

(Caio Fernando Abreu) 
 Há seis anos, ele estava apaixonado por ela. 

Perdidamente. O problema – um dos problemas, 
porque havia outros, bem mais graves -, o problema 
inicial, pelo menos, é que era cedo demais. Quando se 
tem vinte ou trinta anos, seis anos de paixão pode ser 
muito (ou pouco, vai saber) tempo. Mas acontece que 
ele só tinha doze anos. Ela, um a mais. Estavam ambos 
naquela faixa intermediária em que ficou cedo demais 
para algumas coisas, e demasiado tarde para a maioria 
das outras.  

 Ela chamava-se Beatriz. Ele chamava-se – não 
vem ao caso. Mas não era Dante, ainda não. Anos mais 
tarde, tentaria lembrar-se de Como Tudo Começou. E 
não conseguia. Não conseguiria, claramente. Voltavam 
sempre cenas confusas na memória. Misturavam-se, 
sem cronologia, sem que ele conseguisse determinar o 
que teria vindo antes ou depois daquele momento em 
que, tão perdidamente, apaixonou-se por Beatriz.  

 Voltavam principalmente duas cenas. A 
primeira, num aniversário, não saberia dizer de quem. 
Dessas festas de verão, janelas da casa todas abertas, 
deixando entrar uma luz bem clara que depois 
empalideceria aos poucos, tingindo o céu de vermelho, 
porque entardecia. Ele lembrava de um copo de 
guaraná, da saia de veludo da mãe – sempre ficava 
enroscado na mãe, nas festas, espiando de longe os 
outros, os da idade dele. Lembrava do copo de 
guaraná, da saia de veludo (seria verde musgo?) e do 
balão de gás que segurava. Então a mãe perguntou, de 
repente, qual a menina da festa que ele achava mais 
bonita. Sem precisar pensar, respondeu:  

 - Beatriz.  
 A mãe riu, jogou para trás os cabelos – uns 

cabelos dourados, que nem o guaraná e a luz de verão 
– e disse assim:  

 - Credo, aquele estrelete?  
 Anos mais tarde, não encontraria no dicionário 

o significado da palavra estrelete. Mas naquele 
momento, ali com o balão em uma das mãos, o guaraná 
na outra, cotovelos fincados no veludo (seria azul-
marinho?) da saia da mãe, pensou primeiro em estrela. 
Talvez por causa do movimento dos cabelos da mãe, 
quando tudo brilhou, ele pensou em estrela. Uma 
pequena estrela. Uma estrela magrinha, meio nervosa. 
Beatriz tinha um pescoço longo de bailarina que a fazia 
mais alta que as outras meninas, e um jeito lindo de 
brilhar quando movia as costas muito retas, olhando 
adulta em volta.  

 Estrelete estrelete estrelete estrelete – repetiu 
e repetiu até que a palavra perdesse o sentido e, 
reduzida a faíscas, saísse voando junto com o balão 
que ele soltou, escondido atrás do taquareiro. Bem na 
hora que o sol sumia e uma primeira estrela apareceu. 
Estrela-d’Alva, Vésper, Vênus, diziam. Diziam muitas 
coisas que ele ainda não entendia.    

1) O texto Vênus, pertence à tipologia narrativa. 
Em relação ao papel do narrador, é correto 
afirmar que:  
a) busca apresentar todas as informações sem 

interferir na apresentação dos fatos.  
b) assume uma postura bastante objetiva à medida 

que não apresenta juízo de valor.   
c) apresenta apenas as impressões ditas pelos 

personagens presentes nas cenas.   
d) revela uma postura vacilante ao narrar 

evidenciando traços de sua subjetividade.  
 

2) O emprego das classes de palavras contribui 
para a construção de efeitos expressivos. Em 
“O problema – um dos problemas, porque havia 
outros, bem mais graves -, o problema inicial” 
(1º§), os vocábulos destacados contribuem 
para esse efeito e classificam-se, 
respectivamente, como: 
a) artigo definido - numeral - pronome oblíquo.  
b) artigo definido - artigo indefinido - artigo definido. 
c) artigo definido - artigo indefinido - pronome oblíquo.  
d) artigo definido - numeral - artigo definido. 
 

3) Em “Quando se tem vinte ou trinta anos, seis 
anos de paixão pode ser muito (ou pouco, vai 
saber) tempo.” (1º§), o comentário entre 
parênteses cumpre um papel acessório e a 
conjunção “ou” introduz um valor semântico 
de:  
a) adição. 
b) explicação.  
c) exclusão.  
d) comparação.   
 

4) A presença da vírgula na passagem “Mas 
acontece que ele só tinha doze anos. Ela, um a 
mais.” (1º§) justifica-se:  
a) pela possibilidade de separar sujeito e predicado. 
b) por indicar a omissão de um termo citado antes.   
c) por apontar um sentido de continuidade sintática.  
d) pelo isolamento de um termo de valor adverbial.  
 

5) No fragmento “E não conseguia. Não 
conseguiria, claramente.” (2º§), a ideia de 
incapacidade é realçada pela repetição de um 
verbo que:  
a) na segunda ocorrência, aponta uma ação futura 

relacionada com o passado.  
b) na primeira ocorrência, indica uma ação do 

presente da enunciação.  
c) na segunda ocorrência, revela uma ação 

passada anterior à outra.  
d) na primeira ocorrência, mostra a única 

ocorrência de uma ação no passado. 
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6) No segundo parágrafo, o narrador afirma que o 
personagem apaixonara-se “tão perdidamente” 
por Beatriz. No entanto, essa afirmação já havia 
sido antecipada no parágrafo inicial por meio da 
construção “Perdidamente” (1º§). Ao analisar a 
estrutura dessa construção, pode-se afirmar 
ser uma frase que:  
a) representa uma característica provisória do 

personagem.  
b) sinaliza uma mudança de estado em relação ao 

personagem.  
c) indica o modo pelo qual uma ação foi realizada.  
d) explicita uma ação que se prolonga ao longo do 

tempo.  
 

7) No terceiro parágrafo, ao apresentar uma das 
duas cenas que o personagem tentava resgatar, 
predomina a organização de um discurso que 
privilegia:  
a) narrar ações da mãe. 
b) defender uma tese. 
c) dar instruções. 
d) descrever algo.  
 

8) Ao comparar a percepção da mãe e a do filho 
em relação à personagem Beatriz, nota-se que 
correspondem a visões:  
a) divergentes.  
b) complementares.  
c) similares.  
d) correspondentes.  
 

9) Em “qual a menina da festa que ele achava mais 
bonita” (3º§), destaca-se um pronome relativo. 
Ao analisá-lo, na oração em que se encontra, é 
correto afirmar que exerce a função sintática 
de:  
a) objeto direto.  
b) predicativo do sujeito.  
c) sujeito.  
d) complemento nominal.  
 

10) Ao considerar a passagem “Uma pequena 
estrela. Uma estrela magrinha, meio nervosa” 
(7º§), nota-se que a caracterização da “estrela” 
é marcada por todos os recursos linguísticos 
indicados abaixo, exceto:  
a) anteposição do adjetivo em relação ao 

substantivo. 
b) adjetivo acompanhado de numeral fracionário.  
c) emprego de sufixo com valor afetivo no adjetivo.  
d) alteração do valor do adjetivo por circunstância 

adverbial.  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Se os valores lógicos de duas proposições são 

falsos, então é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre as duas 

proposições é verdade 
b) O valor lógico da conjunção entre as duas 

proposições é verdade 
c) O valor lógico do condicional entre as duas 

proposições é verdade 
d) O valor lógico do bicondicional entre as duas 

proposições é falso 
 

12) Numa academia 45 frequentadores gostam de 
natação, 60 gostam de ginástica e 18 gostam 
das duas modalidades. Nessas condições, o 
total de frequentadores dessa academia que 
gostam de pelo menos uma das duas 
modalidades é igual a: 
a) 117 
b) 87 
c) 69 
d) 105 
 

13) Na proposição composta “Se João foi ao 
mercado e comprou um produto, então pagou 
com desconto se, e somente se, o produto 
estava próximo da validade”. Desse modo, o 
total de proposições simples na frase é igual a: 
a) 5 
b) 3 
c) 2 
d) 4 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da regra do 
argumento e sua premissa para se chegar a 
uma conclusão é: 
a) Abdução 
b) Indução 
c) Tratamento 
d) Dedução 
 

15) O conectivo cujo valor lógico é falso se os 
valores lógicos das proposições conectadas 
por ele são verdadeiros é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Conjunção 
d) Bicondicional 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

16) Quanto às principais extensões de arquivos, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
1. A extensão PDF se refere especificamente aos 

arquivos geradores de planilhas.  
2. A principal extensão padrão gerada pelos 

arquivos de som é do tipo PNG.  
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
 

17) Entre os principais sites de busca, ou também 
chamado de ferramentas de busca, disponíveis 
na Internet temos: 
1. Yahoo 
2. Access 
3. Bing 
Assinale a alternativa correta. 
a) Da relação apresentada existem somente o 1 e 2 
b) Da relação apresentada existem somente o 1 e 3 
c) Da relação apresentada existem somente o 2 e 3 
d) Da relação apresentada existem 1, 2 e 3 
 

18) Quanto aos principais recursos existentes no 
editor de texto do Pacote Microsoft Office, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
I. O Word possibilita a inserção de gráficos, 

planilhas e desenhos. 
II. As últimas versões do Word não possuem 

revisor ortográfico. 
III. O editor de texto da Microsoft contém o recurso 

de Mala-Direta. 
Das afirmativas: 
a) apenas I e II são tecnicamente verdadeiras 
b) apenas II e III são tecnicamente verdadeiras 
c) apenas I e III são tecnicamente verdadeiras 
d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras 
 

19) Assinale, das alternativas a seguir, a única que 
apresenta corretamente o editor de 
apresentação padrão do Pacote Microsoft 
Office. 
a) PowerPoint 
b) WhiteBoard 
c) Visio 
d) Publisher 
 

20) Quanto aos conceitos básicos sobre Correios 
Eletrônicos, analise as afirmativas a seguir e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O serviço gratuito de webmail do Google é 

denominado tecnicamente de Gmail. 
(  ) Para encaminhar mensagens não é necessário 

que o destinatário esteja conectado à internet. 
(  ) A rigor não existe diferença técnica nenhuma 

entre uma página web e o correio eletrônico. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 
 

21) Em sua atual formação territorial, Mato Grosso 
faz limite com seis outros estados brasileiros. 
Entre os estados listados a seguir, assinale a 
alternativa que não é limítrofe com Mato 
Grosso. 
a) Pará 
b) Mato Grosso do Sul 
c) Amazonas 
d) Acre 
 

22) No que se refere à atual formação do território 
do estado de Mato Grosso, analise as 
afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiros 
(V) ou Falso (F). 
(  ) É o primeiro estado brasileiro em extensão 

territorial.  
(  ) É composto por mais de quinhentos municípios. 
(  ) Está localizado na região Centro-Oeste do Brasil. 
(  ) Sua capital é a cidade de Cuiabá.  
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - F 
b) F - F - V - V 
c) F - F - V - F 
d) V - V - F - V 
 

23) Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), é estimado que a população 
do Mato Grosso seja composta por 3.567.234 de 
habitantes (IBGE CIDADES, 2021). Diante do 
exposto, assinale a alternativa que apresenta a 
cidade mais populosa do estado de Mato 
Grosso.  
a) Cuiabá 
b) Várzea Grande 
c) Rondonópolis 
d) Sinop 
 

24) O ______ foi criado em 1989. Protege amostras 
significativas dos ecossistemas locais e 
assegura a preservação dos recursos naturais 
e sítios arqueológicos existentes, 
proporcionando uso adequado para visitação, 
educação e pesquisa. Está localizado entre os 
municípios de Cuiabá e Chapada dos 
Guimarães, no estado de Mato Grosso. É uma 
área natural do (a) ______ brasileiro (a), 
segundo maior bioma do país e que abriga parte 
das nascentes dos grandes rios brasileiros 
(adaptado de ICMBIO, 2022).  
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Parque Nacional da Chapada dos Guimarães / 

Cerrado 
b) Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros / 

Pampa 
c) Parque Nacional das Emas / Pantanal 
d) Parque Nacional de Ilha Grande / Amazônia  
 



 
 

4  IBFC_04   

25) Nas Unidades de Conservação (UC) da 
categoria de proteção integral, a atividade da 
pesca é proibida durante todo o ano. Portanto, 
quem irá pescar no rio ______ ou ______, por 
exemplo, deve estar atento aos trechos dos rios 
que cortam as áreas UC (adaptado de VILA 
RICA NEWS, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas, com os nomes dos 
rios que banham UCs em Mato Grosso. 
a) Paraguai / Juruena 
b) São Francisco / Juruá 
c) Uruguai / Doce 
d) Timbó / Paraná 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) Acerca das disposições da Lei nº 8080/1990, 

conhecida como Lei Orgânica da Saúde, analise 
as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

(  ) O dever do Estado de garantir a saúde consiste 
na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

(  ) O dever do Estado exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas na Constituição Federal. Sobre o 
tema, assinale a alternativa que apresenta 
incorretamente um princípio previsto na Lei 
Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/1990). 
a) Preservação da autonomia das pessoas na 

defesa de sua integridade física e moral 
b) Organização dos serviços públicos de modo a 

fomentar a duplicidade de meios para fins 
idênticos 

c) Integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema 

d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência 

28) A Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), dispõe sobre o tratamento de 
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por 
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, com o objetivo de proteger os 
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade 
e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural. Acerca das disposições da LGPD, 
assinale a alternativa que apresenta a definição do 
princípio da finalidade. 
a) Compatibilidade do tratamento com as finalidades 

informadas ao titular, de acordo com o contexto do 
tratamento 

b) Limitação do tratamento ao mínimo necessário 
para a realização de suas finalidades, com 
abrangência dos dados pertinentes, proporcionais 
e não excessivos em relação às finalidades do 
tratamento de dados 

c) Realização do tratamento para propósitos 
legítimos, específicos, explícitos e informados ao 
titular, sem possibilidade de tratamento posterior 
de forma incompatível com essas finalidades 

d) Garantia, aos titulares, de consulta facilitada e 
gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, 
bem como sobre a integralidade de seus dados 
pessoais 

 
29) Com relação às disposições sobre a saúde na 

Lei Orgânica do Município de Cuiabá, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O conjunto das ações e serviços de saúde do 

Município de Cuiabá integra uma rede 
regionalizada e hierarquizada, é desenvolvido por 
órgãos e instituições públicas, federais, estaduais 
e municipais, de administração direta e indireta, e 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

II. O setor privado participa do SUS em caráter 
complementar, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato ou convênio, através de licitação pública, 
tendo preferência as entidades filantrópicas e sem 
fim lucrativo. 

III. A saúde é direito de todos os Munícipes e dever 
do poder público, assegurada mediante políticas 
sociais, econômicas e ambientais que visem à 
eliminação do risco de doenças e de outros 
agravos e o acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Lei Complementar nº 93/2003 dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos da 
Administração Pública Direta, Autárquica e 
Fundacional do Município de Cuiabá. De acordo 
com as disposições da lei sobre concurso 
público, assinale a alternativa correta.  
a) O concurso público será de provas e apenas 

pode ser realizado em uma etapa  
b) As atribuições do cargo devem exigir critérios 

subjetivos para o ingresso no serviço público 
c) O candidato aprovado em concurso público 

deverá comprovar os requisitos exigidos no 
edital na data da posse 

d) O concurso deve ser homologado pelo 
Secretário Municipal até 15 (quinze) dias a 
contar do encerramento das inscrições  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Leia as informações e analise as afirmativas a 

seguir. 
 
O Código de Trânsito Brasileiro, por meio da Lei 
número 9503 de 23 de setembro de 1997, 
regulamenta o trânsito nas vias terrestres do 
território nacional, abertas à circulação. 
Considera-se trânsito a utilização das vias 
terrestres por: 
I. Pessoas. 
II. Veículos. 
III. Animais. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) II apenas 
d) I, II e III  
 

32) Leia as informações e analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
As vias terrestres têm seu uso regulamentado 
pelo órgão ou entidade com circunscrição 
sobre elas, de acordo com as peculiaridades 
locais e as circunstâncias especiais. De acordo 
com o Código de Trânsito Brasileiro, 
determinados locais são considerados vias 
terrestres: 
(  ) são consideradas vias terrestres as praias 

abertas à circulação pública. 
(  ) são consideradas vias terrestres as vias internas 

pertencentes aos condomínios constituídos por 
unidades autônomas. 

(  ) são consideradas vias terrestres os mangues e 
estuários. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - F 
 

33) O Sistema Nacional de Trânsito tem por 
finalidade o exercício das atividades de 
planejamento, administração, normalização, 
pesquisa, registro, licenciamento de veículos e 
outros. O conjunto de órgãos e entidades que 
compõem o Sistema Nacional de Trânsito são: 
a) os Estados, os Municípios e o Distrito Federal 
b) apenas os Estados 
c) apenas os Estados e Municípios 
d) apenas os Municípios 

34) Leia as informações e analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
Compete à Polícia Rodoviária Federal, no 
âmbito das rodovias e estradas federais cumprir 
e fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito. A Polícia Rodoviária Federal também 
possui outras atribuições: 
(  ) realizar o patrulhamento ostensivo. 
(  ) aplicar as penalidades de advertência por 

escrito e multa. 
(  ) fiscalizar o nível de emissão de poluentes e 

ruído produzido pelos veículos automotores.  
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - F 
 

35) Leia as informações e analise as afirmativas a 
seguir. 
 
O condutor que exerce atividade de transporte 
remunerado, de pessoas ou bens, terá que se 
submeter à avaliação psicológica com 
periodicidade dependente da idade do condutor. 
A periodicidade descrita corresponde a: 
I. A cada dez anos, para condutores com idade 

inferior a cinquenta anos. 
II. A cada cinco anos, para condutores com idade 

igual ou superior a cinquenta anos e inferior a 
setenta anos. 

III. A cada dois anos, para condutores com idade 
igual ou superior a setenta anos. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) II e III estão corretas 
d) I, II e III  
 

36) Leia as informações e analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
O sinal de regulamentação Proibido Parar e 
Estacionar assinala ao condutor que é proibido 
a parada e estacionamento de veículos. Este 
sinal tem sua validade na face de quadras onde 
estão implantados e vinculados à sinalização 
horizontal ou informações complementares. 
São exemplos de informações complementares: 
(  ) espécie e categoria de veículo. 
(  ) horário e dia da semana. 
(  ) delimitação de determinado trecho da via, Início 

e Término. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - V 
b) V - V - F 
c) V - V - V  
d) F - F - F 
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37) Leia as informações, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
A sinalização vertical de advertência tem a 
finalidade de fornecer informações que 
permitam aos usuários das vias adotar 
comportamento adequado, de modo a aumentar 
a segurança. Esta sinalização utiliza sinais 
apostos sobre placas fixas na posição vertical, 
ao lado ou suspensas sobre a pista. São 
exemplos de sinalização vertical de 
advertência: 
(  ) curva acentuada à direita. 
(  ) confluência à direita. 
(  ) proibido ultrapassar. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - V 
b) V - V - F 
c) V - V - V 
d) F - F - F 
 

38) Leia as informações, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
A sinalização horizontal tem a propriedade de 
transmitir mensagens aos condutores e 
pedestres, possibilitando sua percepção e 
entendimento, sem desviar a atenção do leito da 
via. As funções das marcas longitudinais 
amarelas, contínuas simples ou dupla são: 
(  ) separar os movimentos veiculares de fluxos 

opostos e regulamentar a proibição de 
ultrapassagem. 

(  ) apenas ordenar os movimentos veiculares de 
sentidos opostos. 

(  ) separar faixas de trânsito de fluxos de mesmo 
sentido. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - V 
b) V - V - F 
c) V - V - V  
d) V - F - F 
 

39) O semáforo é um conjunto obtido pela 
montagem de um ou mais focos luminosos nas 
cores: vermelha, amarela e verde. As diferentes 
combinações de forma e cor da sinalização 
semafórica possuem significados distintos e 
transmitem informações específicas aos 
condutores e pedestres. O sinal iluminado de 
forma circular na cor amarela, disposto entre as 
cores vermelha e verde, corresponde a seguinte 
ação do usuário da via: 
a) o condutor deve parar o veículo salvo se não for 

possível imobilizá-lo em condições de 
segurança 

b) o condutor tem a permissão de iniciar ou 
prosseguir em marcha 

c) obrigatoriedade do condutor em parar o veículo 
d) o condutor deve reduzir a velocidade e observar 

as normas de circulação e conduta 

40) O acostamento é a parte da via diferenciada da 
pista de rolamento destinado a parada ou 
estacionamento de veículos, em caso de 
emergência, e à circulação de pedestres e 
bicicletas, quando não houver local apropriado 
para esse fim. A forma e a cor da sinalização 
disposta entre a pista de rolamento e o 
acostamento, denominada linha de bordo, 
possui as seguintes características: 
a) Linha contínua na cor amarela 
b) Linha seccionada na cor amarela 
c) Linha contínua na cor branca 
d) Linha seccionada na cor branca 
 

41) A prática de velocidades excessivas e 
inadequadas são elementos geradores de risco 
e insegurança aos usuários das vias terrestres. 
O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que 
a velocidade máxima permitida nas vias 
urbanas locais, onde não existir sinalização 
regulamentadora, é de: 
a) quarenta quilômetros por hora 
b) trinta quilômetros por hora 
c) sessenta quilômetros por hora 
d) oitenta quilômetros por hora 
 

42) Leia as informações, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
A segurança viária é tema de estudo em 
diversos países. Em áreas urbanas, alguns 
dispositivos são empregados para reduzir o 
número de acidentes, por meio da moderação 
do tráfego. São dispositivos encontrados nas 
vias públicas urbanas para esta finalidade: 
(  ) deflexão vertical (lombada). 
(  ) barreiras de concreto. 
(  ) rotatória. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - V 
b) V - V - F 
c) V - F - V  
d) V - F - F 
 

43) As atividades consideradas insalubres são 
aquelas desenvolvidas acima de determinados 
limites de tolerância. Considera-se insalubridade 
de grau médio, os trabalhos e operações em 
contato permanente com pacientes e objetos de 
uso desses pacientes, não previamente 
esterilizados. São considerados trabalhos 
insalubres, de grau médio: 
a) trabalho com pacientes em isolamento por 

doenças infecto-contagiosas 
b) coleta e industrialização de lixo urbano 
c) trabalho com material orgânico portador da 

tuberculose 
d) trabalho em ambulatórios e serviços de 

emergência 
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44) Considera-se Equipamento de Proteção 
Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de 
uso individual utilizado pelo trabalhador, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. São 
exemplos de Equipamentos de Proteção 
Individual utilizados para proteção dos 
membros superiores: 
a) luvas para proteção das mãos contra agentes 

biológicos 
b) vestimenta para proteção do tronco contra riscos 

de origem radioativa 
c) capacete para proteção contra impactos de 

objetos sobre o crânio 
d) óculos para proteção dos olhos contra 

luminosidade intensa 
 

45) Leia as informações e analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
Existem responsabilidades relacionadas aos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 
atribuídas ao empregador e ao empregado 
(trabalhador), com referência ao fornecimento, 
uso e manutenção destes equipamentos: 
(  ) cabe ao empregador quanto ao EPI, adquirir o 

adequado ao risco de cada atividade, orientar e 
treinar o trabalhador sobre o uso adequado e 
exigir seu uso. 

(  ) cabe ao empregado (trabalhador) quanto ao 
EPI, cumprir as determinações do empregador 
sobre o uso adequado. 

(  ) cabe ao empregado (trabalhador) quanto ao 
EPI, responsabilizar-se pela higienização e 
manutenção periódica. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - V 
b) V - V - F 
c) V - F - V  
d) V - F - F 
 

46) Certo veículo apresenta em sua motorização 
uma correia, cuja finalidade é o acionamento 
simultâneo do alternador e da bomba de água. 
O condutor deste veículo, durante determinado 
trajeto, vê que acendeu a luz indicadora de 
carga da bateria, no painel do veículo. Assinale 
a alternativa correta sobre a conduta apropriada 
para esta situação. 
a) O condutor deve dirigir o veículo até o setor de 

manutenção veicular 
b) O condutor prossegue seu trajeto e encaminha 

o veículo ao setor de manutenção, no dia 
seguinte 

c) O condutor deve verificar a correia. Caso esteja 
rompida deve providenciar a manutenção no 
local ou a remoção do veículo 

d) O condutor deve verificar a correia. Caso esteja 
rompida pode dirigir o veículo por, no máximo, 
cinco horas 

47) O pisca-alerta é a luz intermitente do veículo, 
utilizada em caráter de advertência. O Código 
de Trânsito Brasileiro estabelece que o 
condutor deve utilizar o pisca-alerta em 
determinadas situações: 
a) o condutor deve utilizar o pisca-alerta em 

imobilizações ou situações de emergência 
b) o condutor deve utilizar o pisca-alerta, quando o 

veículo estiver parado, para fins de embarque e 
desembarque 

c) o condutor deve utilizar o pisca-alerta em 
condições de baixa visibilidade (neblina) 

d) o condutor deve utilizar o pisca-alerta em 
condições de chuva intensa 

 
48) Leia as informações, analise as afirmativas a 

seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
De acordo com as normas do Conselho 
Nacional de Trânsito, para circular em vias 
públicas, os veículos deverão estar dotados dos 
equipamentos obrigatórios e em condições de 
funcionamento. São exemplos de equipamentos 
obrigatórios nos veículos automotores: 
(  ) limpador de para-brisa. 
(  ) cinto de segurança para todos os ocupantes do 

veículo. 
(  ) macaco, compatível com o peso e carga do 

veículo. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) F - V - V 
c) F - V - F  
d) V - V - F 
 

49) Nas colisões com postes é muito comum que 
cabos elétricos se rompam e fiquem 
energizados, na pista ou mesmo sobre o 
veículo. Nestas condições deve-se tomar 
precauções que evitem que pessoas sejam 
eletrocutadas. Assinale a alternativa correta. 
a) Qualquer pessoa pode afastar manualmente os 

cabos elétricos, visto que estes são isolados por 
camada externa de material plástico 

b) No interior dos veículos as pessoas estão 
seguras, desde que os pneus estejam intactos e 
não haja nenhum contato com o chão 

c) Pode-se afastar os cabos com uso de bambu 
longo 

d) Se o cabo estiver sobre o veículo, os ocupantes 
do veículo podem sair sem riscos 
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50) Leia as informações, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
Em determinadas condições, deixar de prestar 
socorro à vítima de acidente, ou pessoa em 
perigo iminente, pode ser caracterizado como 
crime. Neste aspecto pode-se tomar as 
primeiras providências no local do acidente, 
providências estas conhecidas como primeiros 
socorros, o que consiste no atendimento inicial 
e temporário, até a chegada de um socorro 
profissional. São providências consideradas de 
primeiros socorros: 
(  ) uma rápida avaliação da vítima. 
(  ) aliviar as condições que ameaçam a vida ou que 

possam agravar o quadro da vítima. 
(  ) acionar corretamente um serviço de emergência 

local. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) F - F - V 
c) F - V - F 
d) F - V - V 
 

51) Na maioria dos acidentes, o condutor e demais 
envolvidos não são profissionais de resgate 
sendo assim, alguns procedimentos podem 
agravar a situação das vítimas. São 
procedimentos recomendados, realizados por 
pessoa não treinada, aplicáveis as vítimas de 
acidente de trânsito:  
a) Movimentar a vítima posicionando-a de forma 

retilínea 
b) Remover capacetes de motociclistas 
c) Estancar hemorragias com torniquetes 
d) Não movimentar a vítima 
 

52) Leia as informações, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
O conceito de direção defensiva está 
relacionado ao conjunto de técnicas e 
procedimentos realizados pelo condutor, com o 
objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes 
de trânsito e suas consequências. São 
fundamentos de prevenção de acidentes: 
(  ) conhecer as regras e as leis de trânsito. 
(  ) conhecer o veículo e os tipos de perigo a que os 

usuários do trânsito estão expostos. 
(  ) ter domínio sobre o veículo. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - F 
b) V - F - V 
c) V - V - V 
d) F - V - V 

53) Uma das formas de contaminação humana é por 
acidentes com materiais perfurocortantes. Entende-
se por material perfurocortante todo instrumento ou 
objeto contendo cantos, borda e pontas capazes de 
cortar ou perfurar. São materiais perfurocortantes 
que podem ocasionar acidente: 
a) Cateteres intravenosos e cilindros de oxigênio 
b) Agulhas e bandagens 
c) Lâminas de barbear e tubos de coleta sanguínea 

não quebrados 
d) Lâminas de bisturi e cateteres 
 

54) Leia as informações, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) 
são equipamentos utilizados para a segurança 
de todos, devem estar presentes em lugares de 
fácil acesso e acompanhados de sinalização. O 
uso destes equipamentos em clínicas e 
hospitais assegura a proteção de funcionários e 
pacientes. São exemplos de Equipamentos de 
Proteção Coletiva: 
(  ) luvas e óculos de segurança. 
(  ) chuveiro de emergência e lava-olhos. 
(  ) botas e luvas. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - F 
b) V - F - V 
c) V - V - V 
d) F - V - V 
 

55) O Ministério da Saúde define Ambulância como 
um veículo de atendimento pré-hospitalar 
móvel, podendo este ser terrestre, aéreo ou 
aquaviário. O veículo terrestre destinado ao 
atendimento e transporte de pacientes de alto 
risco em emergências pré-hospitalares, que 
necessitam de cuidados médicos intensivos é 
classificado como: 
a) Ambulância de resgate 
b) Ambulância de suporte avançado 
c) Ambulância de transporte 
d) Ambulância de suporte básico 
 

56) A forma de transporte seguro de crianças em 
ambulâncias terrestres deve considerar, entre 
outros, o estado de saúde e locais disponíveis 
na ambulância. O transporte de uma criança 
doente ou ferida, com idade inferior a dez anos, 
cuja condição não requeira monitoramento ou 
intervenção contínua ou intensa, deve ser 
realizado do seguinte modo: 
a) Transportar a criança no compartimento do 

paciente, em um dispositivo de retenção apropriado 
b) Transportar a criança no banco dianteiro da 

ambulância 
c) Transportar a criança na maca, com pelo menos 

três cintas de contenção 
d) Transportar a criança imobilizada em prancha de 

tamanho apropriado 
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57) Leia as informações, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
Todo e qualquer Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) deve ser adequado a função do 
trabalhador. O motorista de ambulância, no 
desenvolvimento de suas atividades diárias, 
pode vir a ter contato com patógenos 
prejudiciais à saúde, o que confere a atividade 
um conjunto de equipamentos de proteção 
individual correspondente a: 
(  ) sapato fechado. 
(  ) avental e touca. 
(  ) máscara cirúrgica. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - F 
b) F - F - V 
c) V - V - V 
d) F - V - V 
 

58) A manutenção periódica é uma forma de se 
constatar o bom estado de conservação e 
funcionamento de veículos. Itens relacionados 
a motorização veicular devem ser verificados 
para prevenir o mal funcionamento e 
deterioração precoce. Dentre os itens da 
motorização a serem verificados, pode-se 
relacionar: 
a) Lanternas de freio e lanternas indicadoras de 

direção 
b) Faróis principais dianteiros 
c) Cinto de segurança para todos os ocupantes do 

veículo 
d) Nível de óleo do motor e do líquido de 

arrefecimento 

59) A função de motorista de ambulância requer 
profissional com múltiplas habilidades. Além de 
executar atividades individuais e em equipe, 
conhecer normas de segurança e auxiliar a 
equipe de saúde nos gestos básicos de suporte 
à vida, também deve ter conhecimentos básicos 
de mecânica veicular. Numa condição onde o 
veículo trafega a velocidade constante de 
quarenta quilômetros por hora, em via plana e 
sem transportar carga, o condutor percebe que 
o veículo tende a virar espontaneamente para o 
lado esquerdo. Este comportamento do veículo 
pode ser um problema relacionado a: 
a) Desgaste do sistema de frenagem 
b) Pressão desigual entre os pneus ou 

desalinhamento dos componentes da 
suspensão 

c) Janelas abertas em apenas uma lateral do 
veículo 

d) Não há relação entre a situação apresentada e 
a condição mecânica do veículo 

 
60) Leia as informações, analise as afirmativas a 

seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
A conduta esperada de um motorista é que este 
dirija sempre com atenção, para poder prever o 
que fazer com antecedência e tomar as 
decisões certas para evitar acidentes. 
Determinadas situações requerem uma atitude 
preventiva do motorista: 
(  ) ao se aproximar de um cruzamento de vias, o 

motorista deve reduzir a velocidade. 
(  ) ao se aproximar de um declive acentuado, o 

motorista deve testar os freios. 
(  ) em condições de penumbra, o motorista deve 

reduzir a velocidade. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - F 
b) V - F - V 
c) V - V - F 
d) V - V - V 
 


