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Questões de 1 a 20
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Língua Portuguesa — Questões de 1 a 10

Questão

1

O texto tem como propósito principal refletir sobre
Questões de

1a5

01) a importância da globalização para o mundo.
02) os aspectos benéficos que a internet trouxe para a vida
humana.
03) a ausência de cumplicidade e proximidade mútua entre
as pessoas na atualidade.
04) os diferentes e eficazes meios de comunicação entre os
indivíduos em todo o globo.
05) o novo modo de convivência entre os seres humanos em
um mesmo ambiente.
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É repetitivo falar da globalização e das mudanças
que causou no mundo, sobretudo nos meios de
comunicação. Agora estamos conectados com tudo e
todos! Uau! Somos uma grande aldeia global. Iphones,
Whatsapp, facebook, o mundo on line 24 horas nos
acompanhando, o GPS nos situando, fotografias em
tempo real. E, para a maioria das pessoas, falta aquele
abraço caloroso, cantado outrora por Gilberto Gil.
A humanidade caminha sozinha, nos seus contatos
digitais, que não preenchem nada mais do que o tempo
dos olhos atentos que buscam um chamado, um contato,
um clique. Ansiosos, abrem o Facebook em busca de
algo que chame atenção, uma curtida, um
compartilhamento. E não têm, ao lado, ninguém para
curtir e para compartilhar, realmente, o que falta ? Basta
um blackout ! No minuto seguinte, um silêncio
ensurdecedor, de repente, todos se deitam sob a alegação
de que não há nada para se fazer. “Tem sim, vem cá,
me dá um abraço, um beijo, vamos conversar, como vai
você? O que tem feito da tua vida? Quais teus projetos?
Lembra-se de mim, somos amigos, parentes, sou tua
mãe, sou teu pai, sabia? Vamos ficar um pouco juntos,
pode ser?”.
A ocupação mental não apaga a necessidade de
afeto do ser humano. Essa é primordial, nasce conosco.
A razão dos consultórios psicológicos e psiquiátricos
lotados é justamente essa falta de afeto. Muitos pais
dizem amar os filhos em ações, pagando escola, roupas,
calçados, alimentação, entre outras coisas. Sim, isso
é amor no sentido de suprir as necessidades básicas.
No entanto não substitui a necessidade de afetos
carinhosos de intimidade, compreensão, tolerância e
proximidade.
A solidão em família é uma triste realidade nos
lares. O isolamento, o famoso “cada um na sua”, “cada
um no seu quadrado”, é um fato que não podemos
ignorar. Tanto progresso nos meios de comunicação e
os pais não conhecem seus filhos. Tanta tecnologia e
marido e mulher não têm mais intimidade. Tantas redes
sociais e os amigos não mais se encontram. Tanta gente
digitando e alguém morrendo de solidão ao seu lado. É
importante romper esse cordão de isolamento, sair um
pouco desse mundo mecânico e virtual e partir para
o abraço. Não tem amigos reais, de carne e osso?
Construiu muros e não pontes? Ainda dá tempo.

Questão

2

Considerando-se a temática abordada, pode-se afirmar que
o texto apresenta
01) uma discussão desnecessária, pois são sem fundamento
as observações.
02) uma advertência social a todos aqueles que se encontram
desprovidos de consciência do valor de um afeto real.
03) um comentário ineficaz e desproposital, já que as
observações não correspondem à realidade dos fatos.
04) uma crítica sem pertinência relacionada com a realidade
social contemporânea.
05) um tributo à globalização e a seus novos modos de
aproximar as pessoas.
Questão

3

“A ocupação mental não apaga a necessidade de afeto do
ser humano. Essa é primordial, nasce conosco.” (l. 24-25)
A palavra em negrito tem o mesmo sentido que
01) inegável.
02) importante.
03) interessante.
Questão

04) incomparável.
05) imprescindível.

4

A passagem transcrita do texto em que ocorre uma palavra de
sentido figurado é a
01) “E, para a maioria das pessoas, falta aquele abraço
caloroso” (l. 7-8).
02) “A humanidade caminha sozinha, nos seus contatos
digitais” (l. 9-10).
03) “Muitos pais dizem amar os filhos em ações” (l. 27-28).
04) “A solidão em família é uma triste realidade nos lares.”
(l. 34-35).
05) “Construiu muros e não pontes?” (l. 45).
Questão

5

“Sim, isso é amor no sentido de suprir as necessidades
básicas. No entanto não substitui a necessidade de afetos
carinhosos de intimidade, compreensão, tolerância e
proximidade.” (l. 29-33)
O conectivo “No entanto”, em negrito no trecho destacado,
introduz uma oração que tem valor

VOLPI, Guto. A dança da solidão na sociedade High Tech. Disponível
em: <http://casodepolitica.com.br/arquivos/8448>. Acesso em: 3 mar.
2016.

01) temporal.
02) aditivo.
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03) explicativo.
04) adversativo.
05) consecutivo.
Questões

04) Nos dois balões, a vírgula poderia ser substituída por
ponto e vírgula, sem prejuízo da mensagem.
05) Somente no primeiro balão, a vírgula poderia ser
dispensada sem prejuízo de ordem gramatical; no
segundo, o seu uso é obrigatório, pois separa orações
coordenadas.

6a8

TEXTO:

Questões

9 e 10

Tecnologia do agora

5

MANHÊ, posso usar a internet. Disponível em: <https://www.google.com.
br/search?q=imagem+sobre+o+uso+excessivo+da+internet+e+seus+
males&w>. Acesso em: 3 mar. 2016.
Questão

10

6

Em relação à mensagem dessa charge destacada, é correto
afirmar:
01) As diferentes imagens de internautas representam
exemplos de subserviência humana à tecnologia.
02) As duas pessoas que aparecem usando um computador
se encontram conectadas entre si.
03) As duas personagens, embora estejam conectadas à
internet, mantêm diferentes contatos virtuais.
04) Os internautas não se conhecem, pois estão em tempo
e lugar diferentes, embora estejam conectados à internet.
05) Os indivíduos que aparecem conectados revelam o quanto
a internet interessa a diferentes faixas etárias.
Questão
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20

7

As formas verbais “posso” e “ pode”, no diálogo expresso nos
balões,

25

01) pertencem a diferentes formas nominais, respectivamente:
possuir e poder.
02) estão no mesmo tempo verbal, embora em vozes
diferentes.
03) possuem o mesmo pronome pessoal indicador de agente
da ação: eu.
04) indicam ações reveladoras de possibilidade real em
tempo mediato.
05) apresentam-se em diferentes tempos verbais: “posso”
expressa um desejo em tempo real, enquanto “pode”
expressa ordem.
Questão
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8

Em relação ao uso das vírgulas dos balões, está correto o que
se afirma em
01) Nos dois primeiros balões, as vírgulas separam
circunstâncias deslocadas.
02) No primeiro balão, usou-se a vírgula após um vocativo;
no segundo, para separar orações coordenadas
independentes.
03) No primeiro balão, a vírgula separa um aposto explicativo;
no segundo, uma oração subordinada.

40

2

Estou ficando cansado
Da tal tecnologia
Só se fala por e-mail
Mensagem curta e fria
Twitter e Facebook
Antes que eu caduque
Vou dizer tudo em poesia.
Não é mais como era antes
É tudo abreviado
Você” só tem duas letras
O “O” e o “E” foi riscado
Para declarar o amor
Basta botar uma flor
E um coração desenhado.
Arroba agora não pesa
É parte de um endereço
Ponto final nem se usa
Ou vai até no começo
Agora é .com
Se o saite é muito bom
Ele vale um alto preço.
[...]
Tenho saudade das cartas
Escritas com a própria mão
Mandava no mês de Junho
Só chegava no Verão
Mas matava a saudade
Era texto de verdade
Nas linhas do coração.
Agora, escrevo e envio
Chegando na mesma hora
Mas quando vou prosear
A pessoa foi embora
Abriu outro aplicativo
O mundo ficou cativo
Da tecnologia do agora.
Felizmente, pra orar
Não precisa de internet
Deus escuta todo mundo
Se quiser, faça esse teste
Dois-pontos são dois joelhos
Seus lábios são aparelhos
Deixe que Deus interprete.

DUARTE, Milton. Tecnologia do agora. Cordel moderno. Disponível
em: <http://www.recantodasletras.com.br/poesias/3186743>. Acesso
em: 3 mar 2016.
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9

Questão

Sobre a mensagem do poema-cordel “Tecnologia do agora”, está correto o que se afirma em
01) O texto é uma homenagem à internet e a seus recursos pela rapidez com que ela atende aos desejos de seus internautas.
02) As comunicações da atualidade, para o autor, são bem melhores que as do passado devido à rapidez com que as pessoas
se comunicam.
03) Os meios tradicionais de comunicação são mais eficientes que os atuais, porque não só partem do coração, mas também
preenchem as necessidades de afeto.
04) A língua portuguesa, por causa da internet, foi enriquecida e facilitou a comunicação, e, por isso, ler e escrever
tornaram-se um hábito saudável.
05) Os contatos feitos pela internet trazem proximidade entre os indivíduos e a possiblidade de conversas duradouras.
Questão

10
“ Agora, escrevo e envio
Chegando na mesma hora
Mas quando vou prosear
A pessoa foi embora
Abriu outro aplicativo
O mundo ficou cativo
Da tecnologia do agora” (v. 29- 35)

Analisando-se os aspectos da língua nos versos destacados do poema, pode-se afirmar:
01)
02)
03)
04)
05)

“Agora” e “embora” pertencem à mesma classe gramatical.
A forma nominal “Chegando”, no contexto, sugere um fato imediato.
A forma verbal “Abriu” apresenta-se com o mesmo agente da ação expressa por “ficou”.
A palavra “aplicativo” é uma paroxítona, assim como é “prosear”.
O vocábulo “outro” é um pronome que indica posse.

* * *
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Conhecimentos Contemporâneos/Legislação
Questões de 11 a 20
Questão

05) O fenômeno do derretimento das calotas polares se
observa, também, nas geleiras, em cadeias montanhosas,
como o Himalaia, os Alpes e os Andes.

11

Marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
Nas terras indígenas, a exploração e o aproveitamento dos
recursos naturais só podem ser realizados com a autorização
do Estado brasileiro. Porém esses territórios são alvos de
atividades ilegais.

Questão

A fonte de energia renovável que mais cresceu na participação
da matriz energética brasileira, em 2015, foi a
01)
02)
03)
04)
05)

São atividades ilegais:
( ) A construção das Usinas Hidrelétricas de Belo Monte e
Santo Antônio.
( ) A prática da pecuária extensiva, voltada para a produção
de carne.
( ) Os esquemas de atividades garimpeiras que movimentam
milhões de reais.

15

Hoje, no Brasil, existem cerca de 45 milhões de pessoas com
algum tipo de deficiência. A lei sancionada pelo Governo
Federal, em julho de 2015, traz regras e orientações para a
promoção dos direitos e liberdades dos deficientes, com o
objetivo de garantir a esses indivíduos inclusão social e
cidadania.
O trecho que foi vetado pela Presidente, na época de sua
sanção, e que gerou críticas diz respeito

12

01) ao impedimento do ingresso de pessoas com deficiência
em planos privados de saúde.
02) à existência de cotas reservadas pelas empresas de
exploração de serviços de táxi para condutores com
deficiência.
03) à proibição da cobrança de valores adicionais em
matrículas e mensalidades de instituições de ensino
privado a alunos com deficiêcia.
04) à obrigatoriedade da empresa com menos de 100
funcionários de possuir, no seu quadro funcional, pelo
menos, um indivíduo com deficiência.
05) à possibilidade de um trabalhador com deficiência recorrer
ao FGTS quando receber prescrição de prótese para
promover sua acessibilidade.

“O ser que entrega o outro nunca foi bem visto no convívio
social”.
As investigações da operação Lava Jato colocaram a figura do
delator no centro das atenções, ao fazer uso da delação
premiada, isso porque
01) a redução da pena do delator inclui apenas a identificação
de coautores.
02) a recompensa da colaboração premiada se faz através
de valor monetário.
03) os delatores são indivíduos que também praticaram
crimes ligados à mesma operação.
04) a delação premiada ainda é uma novidade no país, apesar
de a legislação já ter sido regulamentada desde o século
passado.
05) essa técnica de investigação é considerada um
instrumento ineficaz no combate ao crime de corrupção.
Questão

solar.
eólica.
nuclear.
geotérmica.
termoelétrica.

Questão

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
01) V F V
02) F F V
03) V V F
04) F V F
05) F V V
Questão

14

Questão

16

13

O aquecimento global está esquentando a Terra e a
temperatura tende a subir ainda mais, nos próximos anos.
Sobre as consequências do aquecimento global, já verificadas
no planeta, é correto afirmar:
01) A elevação do nível do mar tem submergido vastas áreas
territoriais da América do Norte.
02) Imensos depósitos de gás metano, que se encontravam
embaixo do Oceano Ártico, têm sido liberados.
03) A erosão e o alagamento de áreas de terra firme têm
obrigado populações a se deslocarem para outras
regiões.
04) O grande afluxo de água doce nos oceanos tem gerando
desequilíbrios na salinidade e a extição da fauna e da flora
marinhas.
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Apresenta uma crítica, reproduzida na tirinha, direcionada aos
impactos da tecnologia na vida das pessoas a alternativa

05) A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo,
somente quando eivados de irregularidades sanáveis.

01) A alienação dos usuários, gerada pela praticidade dos
aparelhos tecnológicos com grande capacidade de
armazenamento.

Questão

A respeito da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, é correto
afirmar:

02) A incapacidade de armazenamento por parte dos usuários
das novas tecnologias, face ao excesso de informações.

01) O processo legislativo municipal compreende a
elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis
complementares, leis ordinárias, leis delegadas,
resoluções, decretos legislativos e medidas provisórias.
02) A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante
proposta do Prefeito Municipal ou de dois terços, no
mínimo, dos membros da Câmara Municipal.
03) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito,
ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal
o Presidente da Assembleia Legislativa.
04) O Prefeito Municipal é obrigado a realizar consultas
populares para decidir sobre assuntos de interesse
específico do município, de bairro ou de distrito, cujas
medidas deverão ser tomadas diretamente pela
administração municipal.
05) A Procuradoria Geral do Município tem por chefe o
Procurador Geral do Município, nomeado pelo Presidente
da Câmara Municipal dentre integrantes de carreira de
Procurador Municipal ou por advogado de notável saber
jurídico e reputação ilibada.

03) A elevada massificação das informações em tempo real,
reduzindo o interesse pelo conhecimento.
04) A facilidade de aquisição de aparelhos tecnológicos que
dispõem de muitas funções e memórias.
05) O aumento da interatividade, possibilitada pelo acesso
irrestrito às novas tecnologias de comunicação.
Questão

17

Com base no Estatuto do Servidor Público de Ilhéus — Lei
o
n 3.760, de dezembro de 2015 —, os cargos públicos são
01) um conjunto de atribuições e responsabilidades atribuidas
a um servidor, criado por meio de decreto, com
denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres
municipais.
02) políticas públicas acessíveis a todos os brasileiros,
criadas por lei em número certo, sem denominação
própria e vencimentos pagos pelos cofres municipais.

Questão

03) funções acessíveis a todos os brasileiros, criadas por
portaria em número incerto, com denominação própria e
vencimentos pagos pelos cofres municipais.

01) As sessões da Câmara Municipal de Ilhéus serão
públicas, salvo deliberação em contrário, de um terço dos
vereadores, adotada em razão de motivo relevante.
02) Os vereadores serão obrigados a testemunhar sobre
informações recebidas ou prestadas em razão do
exercício do mandato, bem como sobre as pessoas que
lhes confiaram ou deles receberam informações.

05) um conjunto de atribuições e responsabilidades atribuidas
a um servidor, criado por meio de resolução, com
denominação imprópria e vencimentos pagos pelos
cofres municipais.

03) É defeso aos vereadores, desde a expedição do diploma,
ser titular de mais de um cargo ou mandato público
eletivo.

18

De acordo com Estatuto do Servidor Público de Ilhéus — Lei
o
n 3760/15 — é correto afirmar:
01) Ao servidor ocupante de cargo em comissão e que seja
integrante do quadro de provimento efetivo, só serão
concedidas licenças para tratamento de saúde e à
gestante, à adotante, além dos casos de paternidade.
02) A licença, por motivo de doença em pessoas da família
do servidor, somente será deferida pela autoridade
superior se a assistência direta do servidor for
indispensável e puder ser prestada simultaneamente com
o exercício do cargo.
03) É defeso ao servidor público atuar como procurador ou
intermediário junto a repartições públicas, salvo quando
se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais
de parentes até segundo grau e de cônjuge ou
companheiro.
04) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus
registros suspensos após o decurso de três e cinco anos
de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor houver,
nesse período, praticado nova infração disciplinar.

20

Sobre a Lei Orgânica do Município de Ilhéus, é correto afirmar:

04) incumbências acessíveis a todos os brasileiros, criadas
por lei em número certo, com denominação própria e
vencimentos pagos pelos cofres municipais.

Questão

19

04) Compete ao Presidente da Câmara, dentre outras
atribuições, solicitar, por decisão da maioria simples da
Câmara, a intervenção no município nos casos admitidos
pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual.
05) As atividades da Câmara serão realizadas por meio da
Secretaria e da Consultoria Jurídica, órgão auxiliares, que
terão seu funcionamento e organização disciplinada por
resolução.

Fonte de ilustração
Questão 16
GALMARDO. Batente. Disponivel em:< http://www.gestão escolar. dia
dia. pr. gov.br>. Acesso em: 15 fev.2016. Adaptado.

* * *
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Prova de Conhecimentos Específicos
Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
Questão

21

23
Sobre a condução de veículos de atendimento de urgência, é
correto afirmar:
Questão

Conduzir uma ambulância requer a habilidade de controlar o
veículo de maneira que não se seja envolvido em nenhum tipo
de acidente. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê um
regramento peculiar para a condução de ambulâncias.

01) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências e os
serviços associados de salvamento e resgate, sob
regulação médica de urgências, têm por objetivo diminuir
o intervalo terapêutico para os pacientes vítimas do
trauma e urgências clínicas, possibilitando maiores
chances de sobrevida.
02) Deixar de dar passagem a ambulâncias, mesmo não
estando em serviço de urgência, caracteriza uma infração
de trânsito grave.
03) Para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar
treinamento especializado e reciclagem em cursos
específicos a cada 10 anos.
04) Não havendo local de estacionamento privativo, as
ambulâncias podem estacionar em qualquer lugar,
mesmo não estando em emergência.
05) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências e os
serviços associados de salvamento e resgate, sob
regulação médica de urgências, têm como número único
nacional para urgências médicas — 193.

Considerando-se as normas de circulação e conduta previstas
no CTB, pode-se afirmar:
01) As ambulâncias gozam de prioridade de trânsito e de livre
circulação, sendo que, pela prioridade e urgência dos
atendimentos, o condutor pode, inclusive, desrespeitar as
demais normas de circulação.
02) As ambulâncias podem parar e estacionar em qualquer
local, inclusive, sobre passeios, pontes e viadutos,
mesmo não estando em atendimento, uma vez que pode
ser acionada a qualquer tempo para uma urgência.
03) As ambulâncias, quando em serviço de urgência, podem
transitar em velocidade incompatível com a via e avançar
sinal vermelho, para tanto, ela deve estar equipada com
dispositivo de alarme sonoro.
04) Em virtude da importância do atendimento pré-hospitalar
de urgência, as ambulâncias podem usar os dispositivos
de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente,
independente da efetiva prestação de serviço de urgência.
05) Quando os dispositivos de alarme sonoro e iluminação
da ambulância estiverem acionados, indicando a
proximidade dos veículos, todos os condutores deverão
deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para
a direita da via e parando, se necessário.
Questão

24
Marque com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as
afirmativas, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito.
Questão

( ) O condutor de um veículo de socorro e transporte está
autorizado a fazer uso da buzina, de forma contínua ou
intermitente, quando em situação de transporte de
emergência.
( ) A ultrapassagem de outro veículo em movimento deve ser
feita pela esquerda, precedida por sinalização
regulamentar, sendo permitida pela direita quando o
veículo que estiver à frente indicar que vai entrar à
esquerda.
( ) Comete crime de trânsito o condutor do veículo que, na
ocasião do acidente, deixa de prestar imediato socorro à
vítima, quando poder fazê-lo.
( ) Ao realizar ultrapassagem em local sem visibilidade, o
condutor deve acionar o pisca alerta.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a

22

Ao receber uma solicitação de atendimento para atender a uma
chamada de emergência em um povoado a 30km de distância,
o condutor socorrista deslocou com a ambulância em alta
velocidade para o local determinado, com faróis altos, strobos,
luzes intermitentes e sirene ligada. Pela brevidade, o condutor
e o passageiro não colocaram o cinto de segurança.
De acordo com as previsões legais do Código de Trânsito
Brasileiro, é correto afirmar:
01) Não houve infração de trânsito, uma vez que as
ambulâncias gozam de prioridade no trânsito,
independente das demais normas.
02) Em face da peculiaridade do serviço de atendimento de
urgência, o uso do cinto de segurança é facultativo.
03) O condutor da ambulância cometeu uma infração de
trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro.
04) O uso do cinto de segurança em ambulância é obrigatório,
para o condutor e passageiros, somente nas situações
em que não há a efetiva prestação de serviço de urgência.
05) Nesse caso, há infração de trânsito, mas o condutor não
poderá ser autuado, pois o Código de Trânsito Brasileiro
prevê uma excludente de penalidade para esse tipo de
situação.
Prefeitura Municipal de Ilhéus - Concurso Público - Edital no 002/2016
Nível Médio/Técnico - Condutor Socorrista

01) F V F V
02) V F F V
03) F V F F
Questão

04) F V V V
05) V F V F

25

Uma ambulância de propriedade do Município, durante uma
prestação de socorro, foi autuada por equipamento eletrônico,
ao avançar o semáforo no vermelho. Nessa situação, de acordo
com a legislação de trânsito, pode-se afirmar:
01) Como o veículo é de propriedade de pessoa jurídica, não
havendo indicação do condutor do veículo, a autuação
tornar-se-á sem efeito.
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02) O fato de se tratar de ambulância levando um paciente
caracteriza o serviço de urgência, mas, ainda assim,
poderá a autoridade de trânsito arquivá-la após a devida
justificativa no prazo legal.
03) Em caso de envolvimento em acidente de trânsito no
momento em que houve o avanço do semáforo, o condutor
proprietário do veículo não poderá ser responsabilizado
civilmente, por se tratar de serviço de urgência.
04) Caracterizada a responsabilidade do Município, o condutor
não poderá ser penalizado civil ou criminalmente.
05) O condutor socorrista poderá ser autuado, mas somente
pelo agente da autoridade de trânsito.
Questão

05) O motorista defensivo, para dobrar à esquerda em uma
via de trânsito rápido, deve posicionar o veículo à direita
e manter a sinaleira ligada, indicando sua intenção.
Questão

Sobre crime de trânsito, é correto afirmar:
01) O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser
submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir,
de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.
02) O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que trafegar
em velocidade incompatível com a segurança nas
proximidades de escolas, hospitais, estações de
embarque e desembarque de passageiros, logradouros
estreitos, ou onde haja grande movimentação ou
concentração de pessoas, gerando perigo de dano, é
caracterizado como crime de trânsito.
03) Os crimes de trânsito não se aplicam aos condutores de
ambulâncias.
04) Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com
prioridade de passagem devidamente identificada por
dispositivos regulamentares de alarme sonoro e
iluminação vermelha intermitentes, configura crime de
trânsito previsto no Código Trânsito Brasileiro.
05) Participar, na direção de veículo automotor, em via pública,
de corrida, disputa ou competição automobilística não
autorizada pela autoridade competente, gerando situação
de risco à incolumidade pública ou privada, após recente
mudança legislativa, deixou de ser crime de trânsito e
passou a configurar infração de trânsito gravíssima.

26

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a alternativa
que corresponde aos tipos de placas, na sequência em que
elas se encontram, é a
01) Placa de Indicação; Placa de Regulamentação; Placa
Educativa.
02) Placa de Sinalização de Obras; Placa de Advertência;
Placa de Indicação.
03) Placa de Advertência; Placa de identificação; Placa de
Regulamentação.
04) Placa de Regulamentação; Placa de Advertência; Placa
Serviços Auxiliares.
05) Placa de Sinalização de Obras; Placa de Regulamentação;
Placa de Indicação.
Questão

Questão

01) O veículo será identificado externamente por meio de
placas dianteira e traseira, sendo ambas lacradas em
sua estrutura, obedecidas às especificações e aos
modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
02) Portar no veículo placas de identificação em desacordo
com as especificações e modelos estabelecidos pelo
CONTRAN é considerada infração de natureza leve.
03) A dimensão máxima de largura de 2,60m para veículos
terrestres também é válida para veículos de transporte de
emergência.
04) Considerando-se as necessidades de determinados
transportes de emergência, poderão ser utilizados
veículos com alterações de suas características de fábrica,
como o peso, sem que, para isso, seja necessária prévia
autorização da autoridade competente.
05) O veículo de transporte de emergência com peso bruto
total de até seis toneladas deve portar um extintor com
carga de pó químico seco ou de gás carbônico de, pelo
menos, seis quilogramas.
Questão 30

O condutor socorrista deve conhecer o funcionamento do
veículo e seus equipamentos, especialmente os de
segurança, além de ter noções básicas de mecânica.
De acordo com as noções básicas de mecânica e resoluções
do Conselho Nacional de Trânsito, é correto afirmar:
01) Existe um limite aceitável para utilização dos pneus
(Desgaste da Banda de Rodagem dos Pneus), e esta
condição aceitável é que todos os pneus em uso
apresentem profundidade de sulco maior ou igual a
1,6mm, em qualquer parte dele.
02) Caso tenha sido utilizado combustível adulterado no
abastecimento do carro, isso poderá ocasionar depósitos
no corpo da borboleta do sistema de injeção, o que, por
sua vez, poderá ocasionar irregularidades no
funcionamento da marcha lenta.
03) Caso as velas do motor de um carro apresentem, na
ponta, um brilho oleoso, úmido e preto, haverá a
necessidade de substituição de anéis ou a retífica dos
cilindros, antecipadas de uma correção na proporção óleo/
combustível.
04) Em situação que exija uma manobra de frenagem mais
pesada para não se atingir um obstáculo, devem-se fazer
movimentos mais amplos do volante para manter o
veículo equilibrado.
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De acordo com as previsões do Código de Trânsito Brasileiro,
é correto afirmar:

27

o

28

Os acidentes de trânsito podem provocar perdas irreparáveis,
e cada segundo é precioso para salvar uma vida. Numa
rodovia, ao chegar ao local do acidente, deve-se atentar para
algumas regras que são fundamentais para fazer a sinalização
do local do acidente.
A alternativa que contém o procedimento correto é a
01) Deve-se bloquear o tráfego para evitar novos acidentes.
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02) A sinalização do local deve ser feita o mais perto possível
do acidente, de forma que os motoristas possam ver o
acidente.
03) Além do triângulo de segurança, utilizar materiais
alternativos encontrados no entorno (galhos de árvore,
pedaços de tecidos e outros), o mais distante possível
do local do acidente.
04) À noite ou sob neblina, a sinalização não deve ser feita
com equipamento luminoso para não ofuscar os
motoristas.
05) Deve-se atravessar a viatura na via, utilizando os
dispositivos luminosos e sirene.
Questão

Estão corretas apenas as afirmativas:
01) I e II.
02) II e IV.
03) I, III e IV.
04) II e III.
05) II, III e IV.
Questão

33

Condutor, natural de Ilhéus-Bahia, sempre gostou de
velocidade e adrenalina. O sonho dele era ser condutor de
ambulância. Ao completar 18 anos, foi aprovado em todos os
testes do Departamento de Trânsito e recebeu a permissão
de dirigir. Após um ano dirigindo pela cidade, ele recebeu a
Carteira Nacional de Habilitação, categoria B.

31

Nessas condições, o motorista
01) está apto a ser condutor profissional de ambulância, mas
terá que ser aprovado em curso especializado e em curso
de treinamento de prática veicular em situação de risco.
02) não poderá ser condutor profissional de ambulância por
ser menor de 21 anos.
As placas R-13 e R-3 destacadas significam, respectivamente,

03) por não ter cometido nenhuma infração grave ou
gravíssima ou ser reincidente em infrações médias
durante os últimos doze meses, o motorista está apto a
conduzir ambulância compatível com a categoria B, nos
termos da normatização do CONTRAN.

01) Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras;
Proibido a circulação de veículos.
02) Proibido trânsito de máquinas de obras; Via bloqueada
à frente.

04) não poderá ser condutor profissional de ambulância por
não ser habilitado na categoria D, exigida para esse tipo
de veículo.

03) Cuidado! Trânsito de tratores e máquinas de obras; Não
siga nesse sentido.
04) Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras; Sentido
proibido.

05) para habilitar-se a conduzir veículo, o candidato terá que
aguardar até completar 21 anos, não ter cometido
nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente
em infrações médias durante os últimos doze meses e
ser aprovado em curso especializado e em curso de
treinamento de prática veicular em situação de risco, nos
termos da normatização do CONTRAN.

05) Cuidado! Trânsito de tratores e máquinas de obras;
Sentido proibido.
Questão

32

A sinalização e as ordens dos agentes de trânsito precisam
ser completamente entendidas e seguidas sob pena de
determinado transporte de emergência sofrer descontinuidade,
implicando tempo adicional, que é prejudicial ao atendimento
da emergência.

Questão

Os itens indicados são equipamentos de uso obrigatório,
conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro, exceto

Considerando-se a sinalização e as ordens dos agentes de
trânsito, julgue os itens a seguir:
I.

II.

III.

IV.

As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as
normas de circulação e outros sinais; as indicações dos
sinais, sobre as demais normas de trânsito; e as
indicações do semáforo prevalecem sobre os demais
sinais.
Os sinais sonoros precisam ser perfeitamente observados
porque prevalecem sobre o conjunto de gestos dos
agentes.
Caso o agente levante o braço verticalmente com a palma
da mão para frente, todos os veículos devem parar,
inclusive aqueles que já se encontrem em uma interseção.
A sinalização de advertência alerta para condições
potencialmente perigosas das vias, indicando a sua
natureza. A maior parte dos sinais da sinalização vertical
de advertência obedece à forma padrão de um quadrado
e está associada às cores amarela e preta.
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01) cinto de segurança, conforme regulamentação específica
do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao
transporte de passageiros em percursos em que seja
permitido viajar em pé.
02) para os veículos de transporte e de condução escolar, os
de transporte de passageiros com mais de dez lugares
e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil,
quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento
registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo.
03) encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos
automotores, segundo normas estabelecidas pelo
CONTRAN.
04) extintor de incêndio, classe abc, para ônibus, máquinas
agrícolas, caminhão e ambulância.
05) equipamento suplementar de retenção — air bag frontal
para o condutor e o passageiro do banco dianteiro.
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03) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação
vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva
prestação de serviço de urgência.
04) Área de estacionamento de ambulância é a parte da via
sinalizada, próxima a hospitais, centros de atendimentos
de emergência e locais estratégicos para o
estacionamento exclusivo de ambulâncias devidamente
identificadas.
05) Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando
a proximidade dos veículos de emergência, todos os
condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da
esquerda, indo para a direita da via e parando, se
necessário.

35
Condutor socorrista, ao transitar com a ambulância numa
rodovia federal, notou que um dos pneus havia furado, sendo
obrigado a parar o veículo no acostamento para fazer a
substituição do pneu.
Questão

Nessa situação,
01) para evitar acidentes, o condutor deverá sinalizar a via com
a colocação do triângulo de sinalização numa distância
de 50 metros.
02) mesmo diante da necessidade de fazer a substituição do
pneu, em face do risco provocado, o condutor deverá ser
autuado por estacionar o veículo no acostamento.
03) o condutor deverá apenas acionar o pisca-alerta, uma vez
que o acostamento é para ser utilizado nesses casos de
emergência temporária.
04) o condutor deverá acionar de imediato as luzes de
advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do
triângulo de sinalização ou equipamento similar à
distância mínima de 30 metros da parte traseira do
veículo.
05) para realizar a substituição do pneu no acostamento, pelo
Código de Trânsito Brasileiro, o condutor não é obrigado
a colocar o triângulo de sinalização.
Questão

Questão

Durante um atendimento de urgência, o condutor de uma
ambulância envolveu-se em um acidente, que acabou
agravando o estado de saúde da vítima que estava sendo
socorrida. A perícia chegou à conclusão de que o fato ocorreu
durante uma aquaplanagem.
Considerando-se esse evento, é correto afirmar que
01) entrou água no motor e este parou de funcionar.
02) entrou água na câmara de combustão do motor do veículo.
03) é apenas o nome que se dá ao ato de dirigir durante uma
chuva forte.
04) os pneus derraparam durante a chuva.
05) os pneus perderam o contato com a pista.

36

Para uma condução segura, é fundamental que o condutor seja
consciente de todos os riscos envolvidos.
Considerando-se a legislação de trânsito e as boas práticas
da direção defensiva, é correto afirmar:
01) O condutor que queira executar uma manobra, basta
acionar o pisca e proceder com a ação, pois os demais
usuários da via que o seguem, procedem ou que vão
cruzar com ele, devem ficar atentos à sinalização.
02) A aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda de contato
dos pneus com o pavimento, causada pela passagem de
um ou mais pneus por uma camada de água e, em uma
situação como essa, o condutor deve diminuir
imediatamente a velocidade sem utilizar os freios.
03) É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 4
(quatro) horas e meia ininterruptas veículos de transporte
rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte
rodoviário de cargas.
04) A empresa que utiliza condutores contratados para operar
a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de
direção defensiva, primeiros socorros e outros, conforme
normatização do CONTRAN.
05) Na rodovia, à noite, o farol alto do veículo em sentido
contrário pode causar cegueira momentânea, dificultando
o controle do veículo, dessa forma, nesse caso,
recomenda-se o uso das palas de proteção, desviando
o foco de visão para a faixa de divisão da pista de
rolamento.
Questão 37
Sobre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, a
alternativa incorreta é a
01) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências e os
serviços associados de salvamento e resgate, sob
regulação médica de urgências, têm como número único
nacional para urgências médicas – 192.
02) Para conduzir veículo de emergência, o condutor deve ser
maior de 18 anos, não ter cometido nenhuma infração
grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações de
natureza leve.
Prefeitura Municipal de Ilhéus - Concurso Público - Edital no 002/2016
Nível Médio/Técnico - Condutor Socorrista

38

Questão

39

A manutenção preventiva do veículo traz inúmeros benefícios
para toda cadeia automotiva; sua prática proporciona
economia, segurança e contribui para redução de acidentes
decorrentes de falhas mecânicas.
A alternativa que não caracteriza os benefícios da manutenção
preventiva é a
01) Proporciona uma maior segurança ao dirigir o veículo.
02) Apresenta custos operacionais mais altos do que a
manutenção corretiva.
03) Aumenta a confiança do condutor e dos passageiros.
04) Evita a ocorrência de danos mais graves.
05) Aumenta a durabilidade das peças e componentes do
veículo.
Questão

40

O condutor de veículos de emergência, além de dirigir o veículo,
possui outras atribuições.
A alternativa que não corresponde à atividade de condutor de
veículo de emergência é a
01) Assessorar o médico sobre a determinação do local de
destino do paciente.
02) Conhecer a localização dos estabelecimentos de saúde
integrados ao sistema assistencial local.
03) Participar de programas de treinamento e aprimoramento
profissional especialmente em urgências/emergências.
04) Realizar os primeiros procedimentos médicos antes de
conduzir a vítima para unidade hospitalar.
05) Verificar diariamente as condições de uso da ambulância,
assim como realizar um check list dos principais
equipamentos de socorrismo.
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