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CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA - SAMU 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tubo transparente, com tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 15 (quinze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 2/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

 

3 
 

CADERNO DE PROVA 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

1 - No mês de maio do corrente ano ocorreu uma audiência pública para discutir o possível 

tombamento da Praça Dogello Goss situada no centro do município de Concordia. O primeiro nome 

atribuído à praça principal do município foi: 

a) Praça Concórdia 

b) Praça da Bandeira 

c) Praça dos Imigrantes  

d) Praça Santos Dumont 

e) Praça dos Queimados 

Fonte: https://concordia.atende.net/#!/tipo/pagina/valor/2 

2 - Com relação aos limites brasileiros, assinale a alternativa que apresenta apenas nomes de países 

que não fazem divisa com o Brasil: 

a) Argentina e Suriname 

b) Chile e Equador 

c) Colombia e Peru 

d) Peru e Venezuela 

e) Uruguai e Argentina 

Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/fronteiras-brasileiras-os-limites-do-nosso-territorio.htm  

3 - Assinale a alternativa que apresenta o nome de um país que não está entre os cinco mais 

populosos do mundo: 

a) Rússia  

b) China  

https://concordia.atende.net/#!/tipo/pagina/valor/2
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/fronteiras-brasileiras-os-limites-do-nosso-territorio.htm
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c) Estados Unidos 

d) Indonésia 

e) Índia  

Fonte: https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2017/12/estes-serao-os-paises-mais-populosos-de-2018.html 

4 - Com relação aos prefeitos de Concórdia é correto afirmar:  

a) Nunca houve prefeito nomeado no município de Concórdia.  

b) Neodi Saretta nunca se reelegeu.  

c) Houve apenas uma prefeita eleita. 

d) O atual prefeito Rogério Pacheco está em seu segundo mandato. 

e) No ano de 2017 morreu Ivo Frederico Reich, prefeito empossado no ano de 1977. 

Fonte:http://www.cvc.sc.gov.br/camara/conteudo/publicacoes/Noticias/1/2017/562  

ehttps://concordia.atende.net/#!/tipo/pagina/valor/2  

5 - No Brasil, o número de acidentes ocorridos no trabalho é alarmante. Mais de 700 mil casos são 

registrados por ano, sendo o setor da construção civil responsável pela maioria dos casos. A 

legislação é rigorosa ao editar normas reguladoras das condições de trabalho: o que falta, na maioria 

dos casos, é cumprimento e fiscalização para prevenção de acidentes.  Nesse sentido, funcionários e 

empresas possuem responsabilidades específicas na prevenção de acidentes. Assinale as opções que 

indicam cuidados que devem ser seguidos pelos funcionários de uma determinada empresa e em 

seguida escolha a alternativa correta: 

Fonte: https://www.nr12semsegredos.com.br/implantar-cultura-prevencao-de-acidentes-trabalho/ 

A - Forneça treinamentos. 

B – Obedeça às orientações da empresa. 

C – Utilize os EPIs. 

D – Ensine a função de cada EPI. 

https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2017/12/estes-serao-os-paises-mais-populosos-de-2018.html
http://www.cvc.sc.gov.br/camara/conteudo/publicacoes/Noticias/1/2017/562
https://concordia.atende.net/#!/tipo/pagina/valor/2
https://www.nr12semsegredos.com.br/implantar-cultura-prevencao-de-acidentes-trabalho/


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 2/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

 

5 
 

E – Ande apenas nas áreas permitidas e demarcadas.  

F – Não faça improvisos para reduzir etapas. 

G – Alerte os seus colegas de trabalho caso eles estejam fazendo algo inseguro tanto para ele quanto 

para quem está próximo. 

H - Fiscalize os trabalhadores e coloque-se à disposição no caso de surgirem dúvidas. 

a) Apenas as alternativas A, B, C, E, F e G. 

b) Apenas as alternativas A, B e G. 

c) Apenas as alternativas A, B, C, E e H. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Apenas as alternativas B, C, E, F e G. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MOTORISTA SOCORRISTA – SAMU 

6 - A resolução 168/04 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), alterada pela resolução 

285/05, define, por exemplo, entre outras determinações, as normas gerais dos cursos e treinamentos 

para condutores em Transporte de Emergência, orientando que para poder exercer a profissão de 

Condutor de Veículos de Transporte de Emergência, o candidato deve preencher as seguintes 

exigências:   

a) Ser maior de 18 anos, estar habilitado na categoria C. 

b) Ser maior de 21 anos e estar habilitado na categoria C. 

c) Ser maior de 18 anos, estar habilitado em uma das categorias, em caso de ambulância do 

SAMU, é exigida a habilitação na categoria D. 

d) Ser maior de 20 anos, estar habilitado em uma das categorias, em caso de ambulância do 

SAMU, é exigida a habilitação na categoria D. 

e) Ser maior de 21 anos, estar habilitado em uma das categorias, em caso de ambulância do 

SAMU, é exigida a habilitação na categoria D. 
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7 - O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) em seu artigo 259 impõe pontuação às infrações 

cometidas, de acordo com a natureza de cada uma, como: 

 Gravíssima – 7 pontos 

 Grave – 5 pontos 

 Média – 4 pontos 

 Leve – 3 pontos 

No caso em que o condutor atingir 20 pontos ou mais num período de 12 meses, a ele será aplicada, 

de acordo com o artigo 261 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) a penalidade de suspensão do 

direito de dirigir. No entanto, existem infrações cuja suspensão do direito de dirigir é aplicada 

diretamente, não havendo a necessidade de o condutor ter atingido a quantidade de 20 pontos ou 

mais.  

Analise as afirmações abaixo e assinale aquela que descreve a infração que não impõe a suspensão 

direta do direito de dirigir: 

a) Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular. 

b) Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à 

vítima, podendo fazê-lo. 

c) Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer substância entorpecente. 

d) Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa. 

e) Transitar em velocidade superior a 50% á máxima permitida em rodovias, vias de trânsito 

rápido, vias arteriais e demais vias. 

8 - Todas as ambulâncias devem, no mínimo, estar equipadas com: 

a) Sinalizadores óticos e acústicos juntamente com macas. 

b) Macas com rodas, suporte para soro e oxigênio medicinal, maletas de emergência, 

sinalizadores óticos. 
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c) Extintor de pó químico seco de 0,8kg, fitas, cones de sinalização para isolamento, 

equipamentos de rádio-comunicação fixos, sinalizadores óticos e acústicos, macas com rodas, 

suporte para soro e oxigênio medicinal, maletas de emergência. 

d) Extintor de pó químico seco de 0,8kg, fitas, equipamentos de rádio-comunicação fixos, 

sinalizadores óticos e acústicos, macas com rodas, suporte para soro e oxigênio medicinal, 

maletas de emergência. 

e) Macas, soro e oxigênio. 

9 - A sinalização com auxílio de dispositivos sonoros utilizados pelos agentes de trânsito é prevista 

pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Os sinais sonoros são emitidos pelos agentes de trânsito, 

através de silvos de apito e devem ser obedecidos pelos condutores e pedestres. Ao visualizarmos o 

Agente de Trânsito e o mesmo emitir dois silvos breves, o que devemos fazer: 

a) Acender as lanternas do veiculo. 

b) Parar. 

c) Continuar seguindo normalmente. 

d) Diminuir a marcha. 

e) Aumentar a velocidade para dar maior fluidez ao trânsito. 

10 - Segundo o artigo 28 do Código de trânsito Brasileiro, o condutor deverá a todo o momento: 

a) Ter domínio de seu veículo, dirigindo com confiança. 

b) Ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidando preferencialmente dos 

pedestres.  

c) Ter total domínio de seu veículo. 

d) Ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança 

do trânsito. 

e) Ter domínio do veículo portando a CNH. 
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11 - Na sinalização viária são utilizadas placas, fixadas ao lado ou sobre a via, sendo elas 

permanentes ou temporárias, divididas em três tipos conforme sua função: regulamentação (placas 

vermelhas), advertência (placas amarelas) e indicação (placas verdes). A esse tipo de sinalização, 

chamamos de sinalização vertical. Marque a alternativa abaixo que contenha somente sinalização 

utilizada em placas de regulamentação: 

a) Proibido ultrapassar, velocidade máxima permitida, proibido retornar. 

b) Sentido único vire à esquerda, rua sem saída. 

c) Borracharia a 500 metros, semáforo à frente, declive acentuado. 

d) Altura máxima permitida retorno a 500 metros, curva à esquerda. 

e) Curva em “S” à esquerda, parada obrigatória à frente, área escolar. 

12 - Segundo o art. 252, dirigir o veículo:  

I - Com o braço do lado de fora. 

II - Transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas.  

III - Com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito.  

IV - Usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. 

V - Com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a 

marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo.  

VI - Utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular. 

Resulta em: 

a) Infração grave e multa. 

b) Infração gravíssima. 

c) Infração leve. 

d) Infração leve e multa. 

e) Infração média e multa. 
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13 - Automatismos são gestos ou ações efetuadas pelo condutor de forma não consciente, são 

reflexos adquiridos pela prática na direção do veículo (Idetran, 2012).  

Considerando a definição acima, assinale a alternativa que contenha apenas exemplos de 

automatismos corretos: 

a) Deixar de sinalizar ao fazer uma parada ou mudança de direção, andar com o pé apoiado no 

pedal de embreagem, inclinar a cabeça (principalmente nas curvas). 

b) Posicionar o corpo incorretamente, segurar o volante de maneira incorreta, deixar o veículo 

em ponto neutro nos semáforos. 

c) Não olhar nos retrovisores ao realizar conversões ou manobras, manusear sistema de áudio 

ou vídeo durante a condução do veículo, procurar pertences ou objetos em sacolas enquanto 

conduz o veículo. 

d) Engrenar as marchas corretamente e no tempo certo, dirigir com a cabeça voltada para 

frente, posicionar o corpo corretamente. 

e) Obstruir o retrovisor interno com objetos colocados na parte de interna traseira do veículo, 

acelerar de acordo com a necessidade do momento, deixar a mão direita descansar sobre a 

alavanca de marchas. 

14 - É infração de trânsito a desobediência de qualquer sinal de: 

a) Regulamentação. 

b) Indicação. 

c) Advertência. 

d) Orientação. 

e) Educação. 

15 - No ano de 2015 a American Heart Association - AHA (Associação Americana do Coração), 

realizou mudanças em seus protocolos de atendimento a parada cardiorrespiratória (PCR). No suporte 

básico de vida (SBV), aplicado a uma vitima adulta, qual das opções abaixo contém parte das 

mudanças realizadas no ano de 2015: 

http://idetran.blogspot.com/2012/01/causas-e-efeitos-dos-acidentes.html
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a) Compressões torácicas a uma frequência inferior a 100 (cem) por minuto, compressões 

torácicas a uma profundidade de no máximo 5 (cinco) centímetros, apoiar-se sobre o tórax 

entre as compressões; 

b) Compressões torácicas a uma frequência maior a 120 (cento e vinte) por minuto, 

compressões torácicas a uma profundidade de no mínimo 5 (cinco) centímetros, permitir o 

retorno total do tórax a cada compressão; 

c) Compressões torácicas a uma frequência de 100 (cem) a 120 (cento e vinte) por minuto, 

compressões torácicas a uma profundidade de 5 (cinco) a 6 (seis) centímetros, permitir o 

retorno total do tórax a cada compressão; 

d) Compressões torácicas a uma frequência de 95 (noventa e cinco) a 115 (cento e quinze) por 

minuto, compressões torácicas a uma profundidade de no mínimo 10 (dez) centímetros, 

permitir o retorno total do tórax a cada compressão; 

e) Compressões torácicas a uma frequência de 100 (cem) a 120 (cento e vinte) por minuto, 

compressões torácicas a uma profundidade de no máximo 3 (três) centímetros, permitir o 

retorno total do tórax a cada compressão;  

16 - De acordo com o artigo 27 do Código de Trânsito Brasileiro, antes de colocar o veículo em 

circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar: 

a) As condições do veículo, bem como sua documentação, para assim iniciar a condução. 

b) A existência e as boas condições de funcionamento do veículo, bem como assegurar-se da 

existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. 

c) A existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, 

bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. 

d) Diariamente o nível de água, óleo, estado dos pneus, se esta tudo de acordo para iniciar a 

condução. 

e) A documentação do veículo. 

17 - O estado de choque é uma situação que surge quando a quantidade de oxigênio no corpo esta 

muito baixa, podendo causar lesões em vários órgãos e colocando a vida em risco. O estado de 

choque pode surgir por diversas causas, tendo uma definição especifica para cada caso. O choque 

hipovolêmico é um exemplo, ele aparece quando o sangue não esta em um nível suficiente para levar 
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o oxigênio até os órgãos, como o coração e o cérebro. O choque hipovolêmico pode aparecer após 

um acidente, quando ocorre uma hemorragia grave, podendo ser essa hemorragia interna ou externa.  

Nas alternativas abaixo, marque aquela que descreve os sinais e sintomas de uma pessoa 

apresentando um choque hipovolêmico: 

a) Diminuição dos batimentos cardíacos, pulso cheio, pele seca e quente, respiração normal, 

febre. 

b) Pele úmida, pegajosa e fria, pulso rápido e fraco, sede, náuseas e vômitos, batimentos 

acelerados. 

c) Coceira geral, vermelhidão generalizada por todo o corpo, pele oleosa, febre, diarreia. 

d) Pele úmida, pegajosa e fria, diarreia, pulso cheio, respiração lenta, confusão mental. 

e) Diarreia, pulso rápido e fraco, sede, náuseas e vômitos, batimentos acelerados. 

18 - O capitulo III do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), trata sobre as normas gerais de circulação 

e conduta. Em seu artigo 29, parágrafo VII, descreve que: os veículos destinados a socorro de 

incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, 

além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. 

Após analisar as opções abaixo, marque aquela que contenha as condições para que o veículo possa 

circular conforme descrito no parágrafo acima: 

a) Esteja efetivamente realizando um serviço de urgência, esteja com o sinal sonoro acionado, 

esteja com a iluminação intermitente acionada. 

b) Esteja com o pisca alerta ligado, esteja com os faróis ligados, esteja transportando um 

paciente para uma consulta médica periódica. 

c) Esteja com o pisca alerta ligado, esteja com a iluminação vermelha intermitente acionada, 

esteja com os faróis ligados. 

d) Esteja efetivamente realizando um serviço de urgência, esteja com o pisca alerta ligado, 

esteja com o sinal sonoro acionado. 
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e) Esteja com os faróis ligados, esteja com o pisca alerta ligado, esteja fazendo uso continuo da 

buzina. 

19 - De acordo com o artigo 222 do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de manter ligado, nas 

situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos 

de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda 

que parados, corresponde à: 

a) Infração leve. 

b) Infração grave e multa. 

c) Infração gravíssima. 

d) Infração leve e multa. 

e) Infração média e multa. 

20 - Quando um osso do nosso corpo é rompido, deslocado ou trincado, causando descontinuidade 

total, ou parcial deste mesmo, identificamos o que chamamos de fratura. A fratura pode ser fechada, 

sem a exposição do osso fraturado e nem apresentando rompimento de pele, ou pode ser exposta, 

quando há rompimento da pele e uma possível exposição do osso fraturado.  

Qual das opções abaixo descreve os sinais e sintomas de uma fratura fechada: 

a) Pressão arterial baixa, batimentos cardíacos lentos, deformidade localizada, edema 

generalizado. 

b) Dor intensa, incapacidade total ou parcial de movimentar o membro fraturado, deformidade 

localizada, inchaço localizado. 

c) Pressão arterial alta, batimentos cardíacos lentos, inexistência de deformidade, edema 

localizado. 

d) Possibilidade de visualização do osso fraturado, dor intensa, deformidade localizada, inchaço 

localizado. 

e) Pressão arterial alta, possibilidade de visualização do osso fraturado, dor leve, sede. 


