
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* 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 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * 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!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 MOTORISTA - SAMU 



 

 

 

PARTE I – MOTORISTA-SAMU 
 
01 - Quais os males que os gases expelidos pelos veículos 
causam? 

A) Dor de barriga. 
B) Febre e dor. 
C) Não reduz a resistência a infecções. 
D) Perda de audição. 
E) Agravamento de quadro alérgico e respiratório, irritação 

nos olhos e garganta, redução de resistência a infecções. 
 
02 - O motorista que transitar com o veículo produzindo fumaça 
em excesso: 

A) Não terá nenhuma penalidade. 
B) Será somente advertido. 
C) As respostas (b) e (c) estão corretas. 
D) Paga fiança e segue. 
E) Será punido com multa grave e retenção do veículo para 

regularização. 
 
03 - A embreagem é basicamente composta de um disco e um 
platô. Qual sua principal função? 

A) Permitir ligar o veículo mais facilmente. 
B) Facilitar o funcionamento do motor. 
C) Não acasalar as marchas. 
D) Ligar e desligar a força motriz do motor da parte 

restante da transmissão. 
E) Não consumir mais combustível. 

 
04 - Quais são as principais partes de um motor a combustão 
interna? 

A) Cabeçote, bloco, virabrequim, comando de válvulas, 
bielas e cárter. 

B) Árvore comando de válvulas, cabeçote, cilindros e 
bobina. 

C) Bloco, pistões, bielas e válvulas. 
D) Bielas, velas, mancais e pistões. 
E) Motor de partida. 

 
05 - O controle da temperatura de um motor é realizado pelo 
sistema de: 

A) Sistema de freio. 
B) Resfriamento ou arrefecimento. 
C) Sistema hidráulico. 
D) Pela bomba de combustível. 
E) Sistema de injeção eletrônica. 

 
06 - Ao departamento de trânsito (DETRAN), órgão executivo, 
cabe, entre outras atribuições: 

A) Organizar estatísticas de trânsito em todo o país. 
B) Opinar sobre assuntos relacionados com o trânsito 

internacional. 
C) Alterar as normas de sinalização. 
D) Vistoriar, registrar e emplacar veículos. 
E) Construir novas vias. 

 
 
 

07 - O órgão máximo normativo do sistema nacional de trânsito é: 
A) Departamento nacional de trânsito – DENATRAN. 
B) Ministério da justiça. 
C) Departamento estadual de trânsito – DETRAN. 
D) Circunscrição regional de trânsito – CIRETRAN. 
E) Conselho nacional de trânsito – CONTRAN. 

 
08 - É proibido o uso da buzina no perímetro urbano no horário 
compreendido entre: 

A) 20 (vinte) horas e 07 (sete) horas. 
B) 18 (dezoito) horas e 06 (seis) horas. 
C) 22 (vinte e duas) horas e 06 (seis) horas. 
D) 18 (dezoito) horas e 22 (vinte e duas) horas. 
E) 08 (oito) horas e 18 (dezoito) horas. 

 
09 - O condutor de veículo comete uma infração de trânsito 
quando: 

A) Obedece as placas de regulamentação. 
B) Obedece as ordens do agente de trânsito. 
C) Deixar de cumprir qualquer determinação da legislação 

de trânsito. 
D) Respeita a preferência do pedestre. 
E) Respeita a via preferencial. 

 
10 - A idade mínima para o condutor se habilitar na direção de 
veículos automotores, destinados ao transporte de cargas 
perigosas é: 

A)  21 (vinte e um) anos. 
B)  20 (vinte) anos. 
C)  25 (vinte e cinco) anos. 
D)  19 (dezenove) anos. 
E)  18 (dezoito) anos. 

 
11 - É dever de todo condutor de veículo: 

A) Transitar sempre pela faixa da direita. 
B) Saber efetuar a troca de peças defeituosas no veículo. 
C) Ser habilitado em mais de uma categoria. 
D) Guardar distância de segurança entre o seu veículo e o 

que segue a sua frente. 
E) Respeitar os pedestre apenas nas faixas de travessia. 

 
12 - Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os 
de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias: 

A) Não gozam de nenhuma prioridade. 
B) Além de prioridade de trânsito, gozam de livre 

circulação, estacionamento e parada, quando em 
serviço de urgência. 

C) Obedecem as regras de circulação dos demais veículos. 
D) Somente nas vias urbanas gozam de prioridade. 
E) Nenhuma das alternativas. 

 
13 - Qual a velocidade máxima permitida nas rodovias para 
ônibus e micro-ônibus, quando não existir sinalização 
regulamentadora? 

A) 80 km/h 
B) 90 km/h 
C) 70 km/h 
D) 60 km/h 
E) Nenhuma das alternativas. 

 



 

 

 

14 - Parar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) a uma 
distância de cinquenta centímetros a um metro é uma infração: 

A) Grave. 
B) Gravíssima. 
C) Média. 
D) Leve. 
E) Nenhuma das alternativas. 

 
15 - Ter o veículo imobilizado na via por falta de 
combustível tem como medida administrativa a: 

A) Remoção do veículo 
B) Suspensão do direito de dirigir. 
C) Multa e advertência. 
D) Apreensão do veículo. 
E) Nenhuma das alternativas. 

 
16 - O condutor infrator será submetido a curso de 
reciclagem quando: 

A) Sua CNH tiver vencida. 
B) Fizer uma contra-mão de direção. 
C) Desobedecer o agente de trânsito. 
D) For suspenso do seu direito de dirigir. 
E) Cortar o sinal vermelho. 

 
17 - Diante de um acidente de trânsito com vítima, entre 
outras providências de segurança do local do acidente, o 
condutor deve: 

A) Estacionar em local seguro, com pisca-alerta 
acionado e sinalizar o local com o triângulo. 

B) Parar o veículo na pista de rolamento e sinalizar aos 
demais condutores por meio de gestos. 

C) Colocar o veículo no sentido contrário. 
D) Sinalizar colocando fogo. 
E) Acender uma lanterna. 

 
18 - O procedimento correto, quando um motociclista está 
caído acidentado, com o capacete na cabeça é: 

A) Sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a 
respiração da vítima. 

B) Remover o capacete. 
C) Ajudá-lo a erguer-se do chão. 
D) Remover o capacete se ele estiver inconsciente. 
E) Esperar ele melhorar. 

 
19 - Qual a importância de todo cidadão ter algum 
treinamento em primeiros socorros? 

A) Para substituir o profissional de socorro nos 
acidentes de trânsito. 

B) Poderá resolver toda e qualquer situação em 
momentos de emergência. 

C) Para melhorar a chance de sobrevida de uma vítima 
ou evitar graves sequelas. 

D) Resolver situações de emergência que envolvam 
traumas e ferimentos. 

E) Solucionar problemas ligados ao trânsito. 
 
 
 

20 - O que pode causar ao retirar o capacete de um 
motociclista acidentado? 

A) Provocar tonturas na vítima. 
B) Lesão de coluna vertebral. 
C) Causar hemorragia. 
D) Causar insuficiência respiratória. 
E) Nenhuma das alternativas. 

 
 
PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - O Brasil está enfrentando, mais uma vez, problemas 
com o aumento do número de casos da Febre Amarela, 
doença que já esteve em situação de epidemia no início do 
Século XX. Qual dos nomes históricos listados a seguir foi 
responsável pela campanha de combate a essa doença e que 
estabeleceu a Política de Saúde Campanhista, como o 
principal recurso de controle utilizado naquela época: 

A) Oswaldo Cruz 
B) Rodrigues Alves 
C) Eloy Chaves  
D) Carlos Chagas 
E) Getúlio Vargas 

 
22 - Qual Artigo da Constituição de 1988 define o Sistema 
Único de Saúde (SUS)? 

A) Artigo 200 
B) Artigo 196 
C) Artigo 198 
D) Artigo 12 
E) Artigo 122    

 
23 - Qual dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 
a seguir representa que o “Acesso às ações e serviços deve 
ser garantido a todas as pessoas, independentemente de 
sexo, raça, renda, ocupação, ou outras características sociais 
ou pessoais”? 

A) EQUIDADE 
B) INTEGRALIDADE 
C) HIERARQUIZAÇÃO 
D) PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E) UNIVERSALIDADE 

 
24 - Quais os principais objetivos das Normas Operacionais 
Básicas, instituídas pelo Sistema Único de Saúde? 

A) Promover o pluralismo político. 
B) Garantir o desenvolvimento nacional. 
C) Reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
D) Orientar o funcionamento e operacionalização do 

SUS. 
E) Promover formas de discriminação. 

 
 
 
 
 



 

 

 

25 - Considerando a nomenclatura utilizada no SUS, em 
qual nível de atenção à saúde está inserida a Estratégia de 
Saúde da Família? 

A) Secundário 
B) Primário 
C) Terciário 
D) Fundamental 
E) Médio  

 
26 - Na Lei Orgânica da Saúde, a que se refere o seguinte 
Texto: “a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas”? 

A) Um dos Objetivos do SUS. 
B) Disposição preliminar. 
C) Disposições gerais. 
D) Artigo 3º da Lei. 
E) Artigo 8º da Lei. 

 
27 - O Programa Ministerial que representa um “Serviço 
que presta atenção à saúde na moradia do paciente, 
oferecendo prevenção e tratamento de doenças e 
reabilitação, a fim de garantir a continuidade do cuidado 
pelo SUS” é o seguinte: 

A) Melhor em Casa. 
B) Estratégia Saúde da Família. 
C) HumanizaSUS. 
D) Força Nacional do SUS. 
E) Academia da Saúde. 

 
28 - A Portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016 define 
AGRAVO, da seguinte forma:  

A) 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) Enfermidade ou estado clínico, independente de 
origem ou fonte, que represente ou possa 
representar um dano significativo para os seres 
humanos. 

C) Modelo de vigilância realizada a partir de 
estabelecimento de saúde estratégico para a 
vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes 
etiológicos de interesse para a saúde pública, com 
participação facultativa, segundo norma técnica 
específica estabelecida pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde. 

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. 

E) Comunicação semanal realizada pelo responsável 
pelo estabelecimento de saúde à autoridade de 
saúde, informando que na semana epidemiológica 
não foi identificado nenhuma doença. 

29 - O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é uma 
importante estratégia no aprimoramento e consolidação do 
Sistema Único de Saúde. Cada Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) deve acompanhar de 400 a 750 pessoas. Com 
qual frequência os ACS deverão visitar as famílias sob sua 
responsabilidade?  

A) No mínimo oito vezes por mês. 
B) No mínimo uma vez por semana. 
C) No mínimo 8 vezes por semana. 
D) No mínimo 3 vezes por mês. 
E) No mínimo uma vez por mês. 

 
30 - Analise as alternativas seguintes e assinale aquela que 
se refere a um Indicador de Saúde Demográfico: 

A) Taxa de analfabetismo. 
B) Escolaridade da população de 15 anos ou mais. 
C) Índice de envelhecimento. 
D) Escolaridade da população de 18 a 24 anos. 
E) Renda média domiciliar per capita. 

  



 

 

 

PARTE III – PORTUGUÊS 
  

A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 

 
31 - A oração “que isso nunca aconteceria” no 1º quadrinho 
classifica-se como: 

A) subordinada substantiva objetiva indireta 
B) subordinada substantiva objetiva direta 
C) subordinada substantiva predicativa 
D) coordenada sindética explicativa 
E) coordenada assindética 

 

A questão 32 refere-se ao texto seguinte:  
 

Segundo Stephen Hawking, humanidade pode não 
sobreviver aos próximos mil anos na Terra 

 

Um dos físicos e cosmologistas mais conhecidos do 
mundo, Stephen Hawking recentemente deu uma palestra 
em que, além de lembrar “o maior erro de sua carreira”, 
ressaltou a importância da busca por outros planetas 
habitáveis. “Nós temos de continuar indo ao espaço pela 
humanidade”, disse. “Não vamos sobreviver por mais mil 
anos sem escapar do nosso frágil planeta”. 

A palestra foi dada no Centro Médico Cedars-Sinai, em 
Los Angeles (EUA), pioneiro na busca de tratamentos com 
células-tronco para doenças degenerativas – entre elas a de 
Lou Gehrig, com a qual Hawking foi diagnosticado há 50 
anos e que o fez perder quase toda sua habilidade motora. 

O “maior erro” ao qual se referiu foi a ideia de que nada 
é capaz de escapar de um buraco negro. Embora nem a 
própria luz esteja a salvo desse fenômeno, existe, sim, algo 
que escapa: radiação Hawking – cuja descoberta é um dos 
grandes orgulhos do cientista. 

Já o reforço quanto à importância da exploração espacial 
faz referência ao corte de US$ 300 milhões (quase R$ 600 
milhões) feito esse ano no orçamento de ciência espacial da 
NASA – projeto de grande importância na busca por 
planetas que possam ser “colonizados” 

Disponível em: <https://hypescience.com/segundo-
stephen-hawking-humanidade-pode-nao-sobreviver-aos-
proximos-mil-anos-na-terra/>. Acesso em: 7 mar. 2016. 

 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. O texto trata de uma palestra realizada nos EUA na qual 
o conhecido físico Stephen Hawking faz uma surpreendente 
declaração: a humanidade precisa procurar outros planetas 
habitáveis para sobreviver. 

 
II. O físico ressalta a importância de continuar a busca de 
planetas habitáveis por calcular que a humanidade não 
conseguirá sobreviver na Terra nos próximos mil anos. 
III. Considerando o último parágrafo podemos afirmar que 
o corte de gastos com explorações espaciais pode significar 
grandes danos à humanidade. 

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

 
A questão 33 refere-se ao cartaz seguinte: 

 
Disponível em: 

<http://www.sidneyrezende.com/noticia/75962+ 
procura+se+branquinha+oferece+se+recompensa>. Acesso 

em: 2 mar. 2016. 



 

33 - Identifique a alternativa incorreta: 
A) As frases verbais que aparecem no cartaz estão na 

voz passiva. 
B) Nas duas frases verbais, há verbo transitivo direto. 
C) Não há necessidade de usar o sujeito paciente, pois 

essa informação não é essencial para o objetivo do 
cartaz. 

D) Por meio do cartaz ficamos sabendo como é o 
animal procurado e quem o está procurando. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
As questões 34 e 35 referem-se ao poema seguinte: 
 

Congresso Internacional do Medo 
 

Provisoriamente não cantaremos o amor, 
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 
não cantaremos o ódio, porque este não existe, 
existe apenas o medo, nosso pai e nosso 
companheiro, 
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das 
igrejas, 
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos 
democratas, 
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da 
morte. 
Depois morreremos de medo 
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e 
medrosas. 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. 

Disponível em: 
<http://drummond.memoriaviva.com.br/alguma-

poesia/congresso-internacional-do-medo/>. Acesso em: 23 
jan. 2016. 

 
34 - Identifique das afirmações seguintes a que o eu poético 
NÃO recorre para demonstrar que o medo é realmente 
universal. 

A) Cita elementos do espaço físico, tais como: 
“sertões”, “mares”, “desertos”, “igrejas”, “túmulos” 
e “flores”. 

B) Menciona que “provisoriamente não cantaremos o 
amor”. 

C) Fala de um medo que vai além de quaisquer limites, 
pois é encontrado nas mães, nos soldados assim 
como no medo que se sente dos ditadores, dos 
democratas. 

D) Utiliza a primeira pessoa do plural para referir-se 
tanto ao próprio poeta como às pessoas de seu 
tempo e mesmo do tempo atual. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. No poema o eu poético não fala de um sentimento 
individual nem específico de nosso país, mas de um 
sentimento que domina as pessoas do mundo como um todo. 
II. O eu poético vê essa fase em que reina o medo como algo 
que durará para sempre. 
III. O eu poético fala de um medo de tal força que “esteriliza 
os abraços”, torna-os insuficientes, improdutivos, pois se 
vive em um mundo ameaçador. 

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

 
36 - Em todas as orações abaixo foi destacado um agente da 
passiva, exceto em: 

A) Muita gente caminhava pelas alamedas do parque. 
B) As folhas das árvores foram levadas pelo vento da 

manhã. 
C) Os trabalhos foram expostos pelas meninas do 9º 

ano. 
D) Esses estudantes foram elogiados pelos professores. 
E) Toda a louça suja foi lavada pelos homens. 

 
37 - Assinale o item que preenche corretamente as lacunas 
da frase a seguir: 
“Chegando ___ porta, ___ menina pôs-se ___ chamar pelo 
irmão” 

A) a – a – à 
B) à – à – a  
C) a – a – a 
D) à – a – à  
E) à – a – a 

 
A questão 38 refere-se a tira seguinte: 

 
38 - Nessa tira, a palavra QUE tem a função de: 

A) pronome relativo 
B) conjunção integrante 
C) partícula de realce 
D) advérbio de intensidade 
E) pronome interrogativo 

 
39 - Há um erro de concordância verbal em uma das orações 
seguintes. Assinale-a: 

A) Havia muitas crianças no parque. 
B) Hoje, pode haver longas filas no cinema. 
C) Não havia alunos na escola naquele horário. 
D) Devem haver vários exemplares desse livro na 

biblioteca. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
40 - Nas palavras abaixo, se juntarmos os prefixos aos 
substantivos indicados, apenas uma das palavras formadas 
deve ser escrita com hífen. Identifique-a. 

A) mini + saia 
B) semi + final 
C) super + sensível 
D) sub + secretário 
E) micro + organismo  

 
 
 


