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MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

01 de julho de 2018 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto servirá de base para as questões 01 e 02: 
 

PNEU FURADO 
 

O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu 
furado. De pé ao lado do carro, olhando 
desconsoladamente para o pneu, uma moça muito 
bonitinha. 

Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele 
desceu um homem dizendo “Pode deixar”. Ele trocaria o 
pneu. 

─ Você tem macaco? ─ perguntou o homem. 
─ Não ─ respondeu a moça. 
─ Tudo bem, eu tenho ─ disse o homem ─ Você 

tem estepe? 
─ Não ─ disse a moça. 
─ Vamos usar o meu ─ disse o homem. 
E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar 

da moça. 
Terminou no momento em que chegava o ônibus 

que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de 
boca aberta, vendo o ônibus se afastar. 

Dali a pouco chegou o dono do carro. 
─ Puxa, você trocou o pneu pra mim. Muito 

obrigado. 
─ É. Eu… Eu não posso ver pneu furado. Tenho que 

trocar. 
─ Coisa estranha. 
─ É uma compulsão. Sei lá. 

(Luís Fernando Veríssimo. Livro: Pai não entende nada. L&PM, 
1991). 

 
QUESTÃO 01 
Analise as afirmativas acerca do texto, julgando-as em 
certas (C) ou erradas (E), a seguir, assinale a sequência 
correta: 
 
(   ) Pode-se inferir que o homem só trocou o pneu do 

carro porque pensou que o carro era da moça. 
(   ) O homem trocou o pneu do carro porque tinha uma 

verdadeira obsessão por trocar pneu, uma 
compulsão. 

(   ) “E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar 
da moça.” A classe gramatical do termo destacado é 
artigo. 

(   ) “Dali a pouco chegou o dono do carro.” Trata-se de 
um período simples. 

(   ) “Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus 
se afastar.” As vírgulas desse trecho são facultativas. 

 
A sequência correta é:  
 
A) C, E, E, E, E; 
B) C, E, E, C, E; 
C) E, C, E, C, E; 
D) E, E, C, C, C. 

QUESTÃO 02 
Quanto à tipologia predominante e o gênero, o texto pode 
ser classificado como: 
 
A) Narrativo e apólogo; 
B) Dissertativo e crônica; 
C) Narrativo e crônica; 
D) Descritivo e conto. 
 
QUESTÃO 03 
Leia o poema de Fernando Pessoa para responder à 
questão: 
 
Autopsicografia 
 
O poeta é um fingidor.  
Finge tão completamente  
Que chega a fingir que é dor  
A dor que deveras sente.  
 
E os que leem o que escreve,  
Na dor lida sentem bem,  
Não as duas que ele teve,  
Mas só a que eles não têm.  
 
E assim nas calhas de roda  
Gira, a entreter a razão,  
Esse comboio de corda  
Que se chama coração.  
 
Analise as informações acerca do texto e assinale a opção 
correta: 
 
I. Além da função poética, aparece no texto a função 

emotiva. 
II. As palavras “assim” e “esse” funcionam como 

elementos coesivos no texto.  
III. A palavra “que” do último verso é classificado 

morfologicamente como conjunção integrante. 
IV. Pode-se inferir, pelo contexto do poema, que o 

significado de autopsicografia é a descrição psicológica 
que uma pessoa faz de si mesma. 

 
A) Todas as alternativas estão corretas; 
B) Somente as alternativas I e II estão corretas; 
C) Somente as alternativas III e IV estão corretas; 
D) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 04 
Leia a tirinha para responder à questão: 
 

 

 

 
 
Assinale o item correto a respeito da análise linguística do 
texto: 
 
A) Assim como “mocreia” as palavras “plateia, ideia e voo” 

também perderam o acento depois do novo acordo 
ortográfico; 

B) “Edibar, você está no meu lugar. A vírgula foi usada 
para isolar um aposto; 

C) Acento a que a mulher se refere é escrito com c. “Ela 
escolheu o melhor acento do avião”; 

D) “Você sabe que eu sento aí toda manhã” A oração 
destacada é adverbial temporal. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 
A regência verbal está de acordo com a Gramática 
Normativa na frase: 
 
A) Não me esqueço o bem que ele me fez; 
B) Todos o obedeciam, menos o próprio filho; 
C) Não visava a lucros, mas somente ajudar o próximo; 
D) Há meses João namorava com Maria, sem pensar em 

casamento. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 06 
Carlos tem uma prova em duas semanas. Para tirar uma nota boa, ele precisa ler dois livros, o primeiro com 150 páginas 
e o segundo com 200 páginas. Nos primeiros cinco dias ele leu 25 páginas por dia. Quantas páginas por dia Carlos terá 
que ler nos próximos dias, para que consiga terminar os dois livros e tirar nota boa? 
 
A) 25 páginas; 
B) 50 páginas; 
C) 20 páginas; 
D) 15 páginas. 
 
QUESTÃO 07 
Considere verdadeira a proposição: “Todas as minhas amigas são lindas”. 
Qual a negação da proposição? 
 
A) Uma amiga minha é linda; 
B) Uma amiga minha não é bonita; 
C) Algumas amigas minhas são lindas; 
D) Todas as pessoas são lindas. 
 
QUESTÃO 08 
Assinale a opção que completa a sequência: 
 
1 – 4 – 3 – 6 – 5 – 8 – 7 – ( ? ) 
 
A) 11; 
B) 12; 
C) 10; 
D) 9. 
 
QUESTÃO 09 
Uma sala possui 50 alunos, entre mulheres e homens. Sabe-se que o número de mulheres ultrapassa o número de homens 
em 8. Qual o número de homens dessa sala? 
 
A) 25; 
B) 40; 
C) 35; 
D) 21. 
 
QUESTÃO 10 
Considere o conjunto universo S = {x vZ, -3 < x ≤ 12} em que escolhemos os seguintes subconjuntos: 
 
A = {-1,2,6,8,12}; 
B = {1,3,4,5,11,12}; 
C = {-2,1,2,4,6,12}. 
 
O subconjunto de A – (B ∩ C) é: 
 
A) {6,12}; 
B) {2,6,12}; 
C) {7,9}; 
D) {-1,2,6,8}. 
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INFORMÁTICA BÁSICA 
 
QUESTÃO 11 
Uma das características mais essenciais do computador é 
a capacidade de gravar informação em memória. Para 
tanto, conta com diversos dispositivos que são utilizados 
em diferentes situações. Sobre eles relacione as colunas:   
  
I. Dispositivo de persistência volátil, onde ficam 

armazenados os programas que estão sendo 
executados. 

II. Tipo de memória que permite apenas a leitura. 
III. Dispositivo para a gravação de dados permanentes. 
 
(   ) Disco Rígido – HD; 
(   ) Memória RAM; 
(   ) Memória ROM. 
  
Após relacionar as colunas podemos aferir que a sequência 
correta, de cima para baixo, dos itens é: 
 
A) I, II, III; 
B) II, III, I; 
C) III, II, I; 
D) III, I, II. 
 
 

QUESTÃO 12 
O Ubuntu é uma das distribuições mais conhecidas do 
sistema operacional Linux. Isso por que ele dispõe de uma 
interface arrojada e facilidade para instalação de 
aplicações. Para tanto ele possui uma funcionalidade 
responsável por instalar e remover os softwares. O nome 
dessa funcionalidade é: 
 
A) Painel de Controle; 
B) Windows; 
C) Central de Programas; 
D) Monitor de Sistemas. 
 
QUESTÃO 13 
O correio eletrônico, ou e-mail, é uma ferramenta 
indispensável na comunicação. Nele é possível escolher o 
destinatário da mensagem através de 3 campos: Para, CC 
e CCO. Qual a função campo CCO? 
 
A) Identificar todos os destinatários da mensagem; 
B) Copia os destinatários; 
C) Identificar todos os destinatários da mensagem de 

maneira oculta para os outros; 
D) Cria um e-mail. 
 

 
QUESTÃO 14 
No Calc uma das funções mais populares é a soma, cuja função é apenas somar os valores do intervalo selecionado. 
Observe a função soma utilizada na imagem abaixo e em seguida responda. Qual será o valor da célula B5 se a edição for 
finalizada conforme a imagem? 
 

 
 
A) R$ 2.181,00; 
B) R$ 911,00; 
C) R$ 359,00; 
D) R$ 1.791,00. 
 
QUESTÃO 15 
A World Wide Web, ou simplesmente Web, é a camada lógica que funciona em cima da Internet para gerar conteúdo de 
sites, sistemas, jogos e etc. Para tanto ela trabalha requisições que são consumidas por um protocolo conhecido como: 
 
A) ISO; 
B) HTTP; 
C) ICC; 
D) ADPT. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 16 
De acordo com o Art. 189 do Código de Trânsito Brasileiro, 
deixar de dar passagem aos veículos precedidos de 
batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de 
polícia, de operação e fiscalização de trânsito e às 
ambulâncias, quando em serviço de urgência e 
devidamente identificados por dispositivos 
regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha 
intermitente, está cometendo infração: 
 
A) Gravíssima; 
B) Grave; 
C) Multa; 
D) Multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir.  
 
QUESTÃO 17 
De acordo com o Art. 27 do Código de Trânsito Brasileiro, 
complete a lacuna: 
As características dos veículos, suas especificações 
básicas, configuração e condições essenciais para registro, 
licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo 
_______, em função de suas aplicações. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) CONTRAN; 
B) DETRAN; 
C) CETRAN; 
D) DNIT. 
 
QUESTÃO 18 
A velocidade máxima permitida para a via será indicada 
por meio de sinalização, obedecidas suas características 
técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir 
sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas 
vias urbanas será de: 
 
A) Oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito 

rápido; 
B) Sessenta quilômetros por hora, nas vias locais; 
C) Quarenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 
D) Trinta quilômetros por hora, nas vias coletoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 
De acordo com o Art.14 do Código de Trânsito Brasileiro, 
compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e 
ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – 
CONTRANDIFE, marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; 
(   ) Responder a consultas relativas à aplicação da 

legislação e dos procedimentos normativos de 
trânsito; 

(   ) Estimular e orientar a execução de campanhas 
educativas de trânsito; 

(   ) Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de 
sinalização e os dispositivos e equipamentos de 
trânsito. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, F, V, F; 
B) F, V, F, F; 
C) V, V, V, F; 
D) V, F, V, V. 
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QUESTÃO 20 
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, 
quando em serviço de urgência e devidamente 
identificados por dispositivos regulamentares de alarme 
sonoro e iluminação vermelha intermitente. Observadas as 
seguintes disposições, marque V para verdadeiro e F para 
falso: 
 
(   ) Quando os dispositivos 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; 

(   ) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão 
aguardar no passeio, só atravessando a via quando o 
veículo já tiver passado pelo local; 

(   ) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de 
iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer 
quando da efetiva prestação de serviço de urgência; 

(   ) A prioridade de passagem na via e no cruzamento 
deverá se dar com velocidade reduzida e com os 
devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais 
normas do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, F, V, F; 
B) F, V, F, F; 
C) V, V, F, V; 
D) V, V, V, V. 
 
QUESTÃO 21 
O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes 
determinações, marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz alta, durante a noite e durante o dia nos 
túneis providos de iluminação pública e nas rodovias; 

(   ) Nas vias iluminadas o condutor deve usar luz alta, 
exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo; 

(   ) O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de 
posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou 
cerração. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) F, V, V; 
B) V, V, V; 
C) V, F, V; 
D) F, F, V. 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 
De acordo com o Art. 200 do Código de Trânsito Brasileiro, 
o motorista que ultrapassar pela direita um veículo de 
transporte coletivo ou de escolares, parado para 
embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando 
houver refúgio de segurança para o pedestre, estará 
cometendo que tipo de penalidade? 
 
A) Multa; 
B) Grave; 
C) Gravíssima; 
D) Multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir.  
 
QUESTÃO 23 
De acordo com o Art. 219 do Código de Trânsito Brasileiro, 
transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da 
velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou 
obstruindo o trânsito, a menos que as condições de 
tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver 
na faixa da direita, estará sujeito a que infração? 
 
A) Média; 
B) Grave; 
C) Retenção do veículo para regularização e apreensão das 

placas irregulares; 
D) Multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de 

dirigir. 
 
QUESTÃO 24 
De acordo com o Art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro, 
avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada 
obrigatória, estará sujeito a que penalidade? 
 
A) Grave; 
B) Retenção do veículo para regularização e apreensão das 

placas irregulares; 
C) Multa; 
D) Média. 
 
QUESTÃO 25 
De acordo com o Art. 238 do Código de Trânsito Brasileiro, 
recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus 
agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, 
de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos 
por lei, para averiguação de sua autenticidade, estará 
sujeito a qual medida administrativa? 
 
A) Retenção do veículo até a apresentação do documento; 
B) Retenção do veículo para regularização; 
C) Remoção do veículo; 
D) Recolhimento do Certificado de Registro e do 

Certificado de Licenciamento Anual. 
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QUESTÃO 26 
Apesar das ações incorretas dos outros usuários da via e 
das condições adversas o condutor deve assumir um 
comportamento que se caracteriza por 5 (cinco) 
elementos básicos. Sobre esses elementos da direção 
defensiva, relacione as colunas: 
 
Coluna1 
(1) Conhecimento; 
(2) Atenção; 
(3) Previsão; 
(4) Decisão; 
(5) Habilidade. 
 
Coluna 2       
(   ) Agir com bom senso e rapidez, saber escolher a 

melhor opção, agir corretamente nas situações de 
perigo; 

(   ) Manejar o veículo com desenvoltura. Executar 
satisfatoriamente as várias manobras exigidas. O 
resultado do treinamento adequado, mais a prática; 

(   ) Conhecer e seguir as leis de trânsito e as normas 
gerais de circulação e conduta. Conhecer 
procedimentos seguros para a realização das 
manobras e procurar se reciclar sempre; 

(   )  Dirigir em estado de alerta permanente. De acordo 
com o Código de Trânsito Brasileiro é dever de todo 
condutor dirigir com atenção e cuidados 
indispensáveis à segurança do trânsito; 

(   ) Ao conduzir um veículo é importante que se crie o 
hábito de prever situações e locais de perigo, 
exemplos: prever complicações num cruzamento, um 
ciclista na contra mão de direção, um pedestre que 
sai da frente de um carro, fazer revisão no veículo 
antes de colocá-lo na via pública. 

 
Marque alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) 5, 4, 3, 2, 1; 
B) 3, 4, 5, 1, 2; 
C) 4, 5, 1, 2, 3; 
D) 2, 4, 5, 1, 3. 
 
QUESTÃO 27 
A sinalização deve ser iniciada para ser visível pelos 
motoristas de outros veículos antes que eles vejam o 
acidente. Qual a distância correta para iniciar a sinalização 
em caso de acidentes (pista seca) em avenidas com 
velocidade máxima permitida de 60km/h deve ser de: 
 
A) 40 passos longos; 
B) 60 passos longos; 
C) 80 passos longos; 
D) 100 passos longos. 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 
São recursos de primeiros socorros para a recuperação das 
funções cardiorrespiratórias: 
 
A) Massagem cardíaca e respiração artificial; 
B) Massagem cardíaca e torniquete; 
C) Massagem cardíaca e mobilização do corpo; 
D) Respiração artificial e mobilização do corpo. 
 
QUESTÃO 29 
Qual ambulância tem em a tripulação constituída por dois 
profissionais, sendo um motorista e o outro técnico ou 
auxiliar de enfermagem: 
 
A) Tipo C; 
B) Tipo E; 
C) Tipo A; 
D) Tipo D. 
 
QUESTÃO 30 
Os princípios da acreditação hospitalar são pautados num 
caráter eminentemente educativo, métodos e técnicas que 
possam promover melhoria contínua dos processos. São 
benefícios da acreditação hospitalar, exceto: 
 
A) Segurança somente para os pacientes; 
B) Qualidade da assistência; 
C) Monitoramentos dos processos e resultados; 
D) Melhora do desempenho institucional. 
 
 


	_MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

