
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Saúde Pública 
- 10 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 CONDUTOR SOCORRISTA 



 

PARTE I – CONDUTOR SOCORRISTA 
 
01 – Ao prestar os primeiros socorros deve-se, EXCETO: 

A) Não oferecer ou aplicar medicamentos  
B) Não dar líquido para a vítima com suspeita de lesão 

interna, a não ser que a mesma peça e esteja consciente. 
C) Não utilizar as técnicas de garroteamento ou torniquete  
D) Não mexer num membro fraturado, limitando-se a 

imobilizá-lo  
E) Evitar remover a vítima. Se inevitável, movimentar o 

mínimo necessário com ela  
 
02 – São tipos de direção defensiva: 

A) Assertiva e progressiva. 
B) Progressiva e regressiva. 
C) Locativa e assertiva. 
D) Corretiva e preventiva. 
E) Aleatória e centralizada. 

 
03 – O motorista tem a CNH de categoria “B”, quanto tempo 
mínimo ele precisa ter dessa categoria para adquirir a categoria 
“D”? 

A) Não precisa tempo mínimo. 
B) 6 meses 
C) 1 ano 
D) Ele não pode adiquirir a “D” sem antes ter a “C”. 
E) 2 anos 

 
04 – Os dispositivos auxiliares são agrupados, de acordo com 
suas funções, estão entre estes agrupamentos, EXCETO: 

A) Dispositivos de Canalização 
B) Dispositivos de Projeção. 
C) Dispositivos de Sinalização de Alerta 
D) Alterações nas Características do Pavimento 
E) Dispositivos de Proteção Contínua 

 
05 – Mede a pressão do óleo lubrificante no sistema de 
lubrificação: 

A) Manômetro 
B) Tacômetro 
C) Amperímetro 
D) Hodômetro Parcial  
E) Hodômetro Total  

 
06 – Um motorista ao conduzir um ônibus de estudantes, com 
CNH “B”, sem habilidade para tal, está cometendo 
principalmente um ato de: 

A) Imprudência 
B) Negligência 
C) Traquejo 
D) Imperícia 
E) Circunspeção 

 
07 – Causar morte, resultante de corrida, disputa ou competição 
não autorizada pode gerar ao infrator: 

A) De 1 a 2 anos de reclusão 
B) De 2 a 12 anos de reclusão 
C) De 5 a 10 anos de reclusão 
D) De 2 a 15 anos de reclusão 
E) De 6 meses a 5 anos de reclusão 

 
 
 
 
 

08 – Placa de identificação com texto cinza e fundo preto é 
utilizada em veículos: 

A) De aluguel 
B) Oficial 
C) Diplomático 
D) De autoridades 
E) De colecionador 

 
09 – Os condutores dos veículos, ao passar por ciclistas, 
devem manter uma distância lateral mínima de: 

A) 1,5 metros. 
B) 0,5 metros. 
C) 1,0 metros. 
D) 2,0 metros. 
E) 2,5 metros. 

 
10 – Em um lugar onde a velocidade máxima permitida é de 
80km/h, será considerado uma infração quando o condutor 
estiver: 

A) Acima de 80km/h 
B) Acima de 100 km/h 
C) Acima de 120km/h 
D) Acima de 96km/h 
E) Até 96km/h 

 
11 – Em uma situação, em uma viagem, onde se presencia 
uma violência contra uma criança, deve-se acionar a polícia, 
dependendo do caso, mas também os direitos humanos. Este 
último pode ser acionado pelo número: 

A) 100 
B) 180 
C) 181 
D) 190 
E) 197 

 
12 – De qual sistema faz parte o distribuidor? 

A) Freio 
B) Automático 
C) Transmissão 
D) Elétrico 
E) Arrefecimento 

 
13 – Ao se deparar com uma vítima com hemorragia 
externa, qual conduta, preferencial e inicialmente, deve ser 
tomada para conter tal hemorragia, caso não seja possível o 
resgate da vítima? 

A) Lavar, se possível com água corrente, o local do 
ferimento. 

B) Fazer compressão com as mãos com luvas. 
C) Aplicar torniquete. 
D) Movimentar a vítima até o hospital imediatamente. 
E) Fazer compressão no ferimento, utilizando gaze ou 

pano limpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 – A sinalização do local de acidente de trânsito deve ser 
iniciada: 

A) O mais próximo possível ao local do acidente. 
B) Onde o acidente ainda não seja visível aos outros 

condutores e de acordo com cada situação, como 
horário e situações climáticas durante o socorro. 

C) Onde seja possível aos outros condutores já 
visualizarem o acidente. 

D) A 30 metros do acidente. 
E) Onde seja visível pelas vitimas do acidente. 

 
15 – Quando houver derramamento de combustível na pista, 
deve-se inicialmente: 

A) Cobrir o combustível derramado com areia, cal ou 
terra. 

B) Lavar a pista com bastante água. 
C) Espalhar o combustível para que não fique 

empoçado. 
D) Cobrir com lona ou tecido. 
E) Jogar água, sabão e hipoclorito. 

 
16 – Em um acidente de trânsito, percebe-se que a vítima 
encontra-se com hipertermia, qual a conduta correta para 
este caso? 

A) Agasalhar com cobertores ou várias roupas, para a 
mesma suar bastante. 

B) Oferecer um antitérmico. 
C) Oferecer bastante líquido. 
D) Realizar compressas frias e úmidas no corpo e 

couro cabeludo. 
E) Oferecer bebidas quentes e logo após, geladas para 

ocasionar um choque térmico e a temperatura ceder. 
 
17 – São possíveis causas de parada respiratória, EXCETO: 

A) Afogamento 
B) Inalação de gases tóxicos 
C) Fratura na tíbia 
D) Perfuração no pulmão 
E) Aspirar corpos estranhos 

 
18 – São causados por poluição sonora, EXCETO: 

A) Irritabilidade 
B) Dores de cabeça 
C) Irritação na garganta 
D) Insônia 
E) Gastrite e úlcera 

 
19 – Em um acidente de trânsito, onde houve uma 
queimadura com fogo, nos primeiros socorros deve-se: 

A) Passar creme dental para resfriar o local, caso seja 
um queimadura pequena. 

B) Cobrir a ferida com pano seco e de algodão. 
C) Passar algo neutralizante, como leite, bicarbonato. 
D) Limpar com soro fisiológico, secar e por uma 

pomada para queimadura. 
E) Lavar o local atingido com água corrente em 

temperatura ambiente, de preferência por tempo 
suficiente até que a área queimada seja resfriada. 

 
 
 
 
 

20 – Para conduzir-se um veículo automotor com 
capacidade para 16 pessoas, além de outros critérios, o 
condutor deve ter no mínimo quantos anos de idade? 

A) 21 anos 
B) 18 anos 
C) 22 anos 
D) 25 anos 
E) 20 anos 

 
PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - Baseado na História das Políticas Públicas de Saúde 
analise as alternativas a seguir e assinale a que se refere a 
uma doença que não tinha importância epidemiológica no 
início do Século XX: 

A) Varíola 
B) Malária 
C) Febre amarela 
D) Peste    
E) Botulismo  

 
22 - Em qual estado brasileiro foi iniciada a Política Pública 
de Saúde Campanhista, coordenada pelo sanitarista 
Oswaldo Cruz, no início do Século XX? 

A) Rio de Janeiro 
B) Bahia 
C) Amazonas 
D) Paraíba 
E) Ceará    

 
23 - A Lei Eloi Chaves foi um marco social no Brasil. Qual 
das alternativas representa o que foi instituído por essa lei? 

A) Diretrizes do Sistema Único de Saúde 
B) Criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
C) Descentralização do Sistema Único de Saúde 
D) Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP’s) 
E) Conselhos de saúde 

 
24 - Estão instituídos no Artigo 3º da Constituição Federal 
de 1988, os objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil, que são, exceto: 

A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
B) Promover o pluralismo político. 
C) Garantir o desenvolvimento nacional. 
D) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
E) Promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
 

25 - Qual dos Artigos referentes à Saúde, da Constituição 
Federal de 1988 define que, as ações e serviços públicos de 
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único e apresenta, ainda, as suas 
diretrizes? 

A) Artigo 196 
B) Artigo 197 
C) Artigo 198 
D) Artigo 199 
E) Artigo 200 

 
 



 

26 - Os temas, Conferências e Conselhos de Saúde são tratados 
em qual das Leis listadas a seguir? 

A) 8142/90 
B) 8080/90 
C) 2345/99 
D) 4008/12 
E) 8189/88 

 
27 - Baseado na Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, em 
relação à Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
analise as alternativas seguintes e assinale a que se encontra 
incorreta: 

A) Cada ACS deve realizar as ações previstas na Portaria 
Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 e ter uma microárea 
sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 
750 pessoas. 

B) Deve haver o cumprimento da carga horária integral de 
40 horas semanais por toda a equipe de agentes 
comunitários, composta por ACS e enfermeiro 
supervisor. 

C) É prevista a implantação da Estratégia de Agentes 
Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde 
como uma possibilidade para a reorganização inicial da 
atenção básica, com vistas à implantação gradual da 
Estratégia Saúde da Família. 

D) É necessário a existência de uma Unidade Básica de 
Saúde, inscrita no sistema de cadastro nacional vigente, 
que passa a ser a UBS de referência para a equipe de 
agentes comunitários de saúde. 

E) Deve haver um enfermeiro para até, no máximo, 20 
ACS e, no mínimo, 12, constituindo, assim, uma equipe 
de agentes comunitários de saúde. 

 
28 - Qual das alternativas a seguir apresenta corretamente o 
conceito de Agravos de Notificação Compulsória?  

A) É o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, responsáveis 
pela vigilância em saúde em cada esfera de gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

B) Situação que pode constituir potencial ameaça à saúde 
pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, de 
causa desconhecida, alteração no padrão 
clínicoepidemiológico das doenças conhecidas, 
considerando o potencial de disseminação, a 
magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência 
e a vulnerabilidade. 

C) Notificação realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a 
partir do conhecimento da ocorrência de saúde pública, 
pelo meio de comunicação mais rápido disponível. 

D) Qualquer dano à integridade física ou mental do 
indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais 
como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, 
abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 
autoprovocada, que quando ocorrerem deverão ser 
informados obrigatoriamente às autoridades sanitárias. 

E) Comunicação semanal realizada pelo responsável pelo 
estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, 
informando que na semana epidemiológica não foi 
identificado nenhuma doença, ou evento de saúde 
pública constante da Lista de Notificação Compulsória. 

 

29 - “Esta Lei regula, em todo o território nacional, as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em 
caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas 
de direito público ou privado”. A que se refere esse texto? 

A) Disposições gerais da Lei 8142/90. 
B) Objetivos do Sistema Único de Saúde. 
C) Disposição preliminar da Lei 8080/90. 
D) Artigo 3º da Lei 10172/00. 
E) Artigo 5º da Lei 7498/86. 

 
30 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde, do 
Sistema Único de Saúde – SUS, - NOAS-SUS 01/02 aborda 
qual dos temas listados a seguir? 

A) Criação dos Conselhos de Saúde 
B) Organização das Conferências de Saúde. 
C) Descentralização das ações de Epidemiologia 
D) Municipalização da Estratégia de Saúde da Família. 
E) Elaboração do Plano Diretor de Regionalização 

 
PARTE III - PORTUGUÊS 
 
As questões 31 e 32 referem-se ao texto seguinte:  
 

Dê um oi pro Van Gogh 
Depois do Google Street View, chegou a vez do Google 

Museum View – no caso, o Google Art Project, que 
registrou o interior de 17 grandes museus do mundo e 
disponibilizou para quem quiser ver. Dá para andar pelos 
corredores, analisar de perto os melhores quadros e ler as 
informações sobre as pinturas. Uma obra de cada museu 
pode ser vista em super-master-alta-resolução, com 7 
bilhões de pixels. É melhor do que ver ao vivo! (Bem, 
quase…). 

http://www.googleartproject.com 
(Superinteressante, março 2011, nº 289, p. 89.) 

 
31 - O texto da revista defende a ideia de que ver imagens 
via computador é quase o mesmo que estar no museu. Por 
quê? 

A) O custo do deslocamento é menor do que o acesso 
ao Google Art. 

B) É possível analisar de perto as obras dos artistas. 
C) Podem ser vistos quadros ao mesmo tempo, em 17 

museus diferentes.  
D) A imagem ao vivo não seria tão clara como numa 

tela de computador. 
E) É possível conversar com os artistas, através do 

sistema digital. 
 
32 - Conhecendo o suporte por onde a matéria foi publicada 
e a linguagem usada, podemos supor que seu autor buscava 
um público preferencialmente: 

A) jovem e com conhecimento digital  
B) crítico de arte e estudante de informática 
C) crítico de arte e poliglota 
D) jovem e artista 
E) artista e poliglota 

 
 
 
 
 
 



 

33 - Leia o fragmento seguinte: 
“A preocupação das pessoas sobre a privacidade na 

internet é praticamente nenhuma. Analisamos mais de 78 
mil perfis do Facebook e todos têm acesso completamente 
público”, disse hoje à agência Lusa Francisco Rente, do 
Centro de Investigação em Sistemas (CISUC) da Faculdade 
de Ciência e Tecnologia (FCTUC). 
 [...] 
 Segundo o coordenador do projecto Vigilis, ao 
disponibilizar informação “aparentemente básica”, como a 
morada ou a empresa onde trabalha, um utilizador das redes 
sociais “torna o seu perfil vulnerável a possíveis ataques 
piratas ou a situações maliciosas”. 

DN TV & Media. Disponível em: 
<http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=1748

446&seccao=Media>. Acesso em: 04 mar. 2016. 
 Na frase “como a morada ou a empresa onde 
trabalha”, do terceiro parágrafo do texto, o pronome relativo 
ONDE retoma: 

A) a expressão “o coordenador do projeto vigilis” 
B) as palavras “redes sociais” 
C) os substantivos “morada” e “empresa” 
D) os termos “informação ‘aparentemente básica’” 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 - No primeiro quadrinho é possível identificar, além da 
oração principal, uma oração subordinada: 

A) substantiva completiva nominal 
B) substantiva objetiva direta 
C) substantiva objetiva indireta 
D) adjetiva explicativa  
E) adverbial causal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 - Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
empregado de forma incorreta. 

A) A professora ficou meio aborrecida com o resultado 
das avaliações. 

B) Não houve discordância entre os debatedores: suas 
ideias eram afins.  

C) Sinto muito, mas não estou a par da programação da 
TV hoje. 

D) Campinas fica acerca de uma hora de automóvel da 
capital. 

E) Seria legal acordar com música em vez de um 
alarme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

As questões 36 e 37 referem-se a tira seguinte: 

(Bill Watterson) 
 
36 - Das afirmações seguintes: 
I. Na tira, Calvin explica suas ideias à mãe e tenta persuadi-
la, porque tem um objetivo maior, revelado no último 
quadrinho. 
II. Através da resposta da mãe de Calvin, é possível dizer 
que ele conseguiu convencê-la. 
III. No último quadrinho, Calvin faz uma proposta à mãe e 
utiliza uma construção semelhante à do quadrinho anterior. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
37 - No trecho “Se eu mirar direito, entro direto na calça 
enquanto eu coloco minha camiseta”, é possível afirmar que 
as conjunções destacadas exprimem, respectivamente: 

A) finalidade e tempo 
B) comparação e condição 
C) tempo e finalidade 
D) tempo e condição 
E) condição e tempo 

 
As questões 38 e 39 referem-se ao anúncio a seguir: 
 
 ELES BLÁ, BLÁ, BLÁ E NÓS GLUB, GLUB, 
GLUB. 
  CHEGA DE ENCHENTE 
 ALMAP/BBDO 

(http://quasepublicitarios.wordpress.com/2010/10/15/ 
alguns-titulos-de-cassio-zanatta/) 

 
 
 
 

38 - Qual é o processo de formação das palavras BLÁ e 
GLUB, no enunciado principal do anúncio? 

A) parassíntese 
B) onomatopeia 
C) derivação prefixal e sufixal 
D) composição por justaposição 
E) composição por aglutinação 

 
39 - Das afirmações seguintes: 
I. O sentido da expressão BLÁ, BLÁ, BLÁ no contexto do 
anúncio é de discurso que não diz nada de útil ou não revela 
compromisso. 
II. O termo NÓS se refere a população em geral, incluindo-
se nela o anunciante. 
III. O sentido da expressão “glub, glub, glub” no contexto 
do anúncio é o de alguém afundando na água, tentando 
respirar. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Todos os itens estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
40 - Identifique a alternativa cujo emprego da crase está 
incorreto. 

A) A modelo se veste à Saint Laurent. 
B) O acesso àqueles sites já está liberado. 
C) De segunda a sexta-feira, às 14h, temos treino na 

escola. 
D) À meu ver, ela está certa. 
E) Vamos à academia todas as quintas, à noite. 

 
 


