EDITAL Nº01 /2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE
Nº DA INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

CADERNO DE PROVAS
GABARITO

MOTORISTA categorias
BeD

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro)
opções de respostas em cada uma. Será atribuído 1(um) ponto para cada acerto, totalizando
40 (quarenta) pontos.
2. O Cartão Resposta será distribuído durante da realização da prova. É de responsabilidade
do candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais de
uma letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas
as questões apresentaram marcação de resposta.
3.Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante
a realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos,
mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets,
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer
aparelho similar; livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação,
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de
consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente da sala antes de
decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar da sala,
o Caderno de Provas.
5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 14h e encerrando às
17h, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta.
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar
celular nas dependências da escola.
7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e
do lacre do envelope contendo as provas e os cartões resposta.
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PORTUGUÊS

SONETO DE CONTRIÇÃO
Eu te amo, Maria, eu te amo tanto
Que o meu peito me dói como em
doença E quanto mais me seja a dor
intensa
Mais cresce na minha alma teu
encanto. Como a criança que
vagueia o canto
Ante o mistério da amplidão
suspensa
Meu coração é um vago de acalanto
Berçando versos de saudade
imensa.
Não é maior o coração que a alma
Nem melhor a presença que a
saudade
Só te amar é divino, e sentir calma…
E é uma calma tão feita de
humildade
Que tão mais te soubesse pertencida
Menos seria eterno em tua vida.
(Vinicius de Moraes)
QUESTÃO 01) “Só te AMAR é
divino (...)” o verbo destacado está
no:
A) Infinitivo
B) Pretérito perfeito
C) Pretérito mais que perfeito
D) Gerúndio
QUESTÃO 02) A frase: “Só te amar
é divino, e sentir calma” é:
A) Oração coordenada sindética
aditiva.
B) Oração coordenada sindética
adversativa.
C) Oração coordenada sindética
explicativa.
D) Oração coordenada sindética
conclusiva.

QUESTÃO 03) “Eu TE amo, Maria,
eu TE amo tanto” o termo destacado
é um: A) Pronome reto
B) Pronome oblíquo
C) Pronome tratamento
D) Pronome possessivo
QUESTÃO 04) Assinale a alternativa
incorreta quanto a concordância:
A) Na reunião de emergência,
apenas uma funcionária falou.
B) É italiana a revista e o jornal.
C) Havia na reunião, apenas duas
mulheres.
D) É proibida, a entrada de pessoas
estranhas.
QUESTÃO 05) Em “Nasceram, em
suma, num país sem esperança”
(linha 11), o verbo está no plural
porque
A) seu sujeito é plural.
B) seu sujeito é composto.
C) tem uma oração como sujeito.
D) obedece a uma concordância
ideológica.
QUESTÃO 06) Assinale a alternativa
que faz uma afirmação INCORRETA
sobre a seguinte frase do texto: Nas
cidades serão realizados debates,
seminários,
atos
públicos
e
atividades culturais.
A) As duas vírgulas separam termos
de uma enumeração (lista).
B) O sujeito dessa frase é “Nas
cidades”.
C) A frase está na voz passiva.
D) Seria correto reescrever a frase
assim: “Debates, seminários, atos
públicos e atividades culturais serão
realizados nas cidades”.
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QUESTÃO 07) A palavra “marcha” é
escrita com ‘CH’; assinale a
alternativa em que as duas palavras
também são escritas com CH.
A) __ícara / __arope.
B) bru__a / en__ergar.
C) fai__a / __ingar.
D) __arco / __amego.
QUESTÃO 08) Assinale a alternativa
correta quanto à concordância
verbal: A) A mãe e seu filho foi fazer
compras. B) Sumiu do arquivo vários
documentos importantes.
C) Vários de nós desistiram ainda na
primeira etapa do concurso.
D) Aconteceu, no ano passado,
muitos acidentes de trânsito.
QUESTÃO
09)
Identifique
a
alternativa
que
completa
corretamente as lacunas da frase:
Não era a criatura ...............fiz
severas restrições. Era o professor
....................todos os discentes
tinham
carinho
e
........................opiniões
ninguém
discordava.
A) para quem – sobre quem – cujas
B) a quem – com quem – a cujos
C) a quem – por quem – de cujas
D) quem – de quem – de cujas
QUESTÃO 10) Marque a única
alternativa incorreta:
A) O ditongo crescente é constituído
de semivogal mais vogal na mesma
sílaba.
B)
Existem
dígrafos
cujas
consoantes são separáveis e outros
cujas
consoantes
não
são
separáveis.
C) Letra é um sinal gráfico com que
se representam os fonemas.

D)
Duas
consoantes
que
representam um único fonema
formam hiato.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 11) Se x = 3 2000 000e
y= 0,00002, então xy vale?
A)0,64.
B) 6,4.
C)64.
D)640.
QUESTÃO 12) Uma loja tem em seu
anúncio videogame por R$ 360,00 à
vista ou em 3 prestações iguais com
juro simples de 10 % ao mês. Carlos
gostou do videogame, como não
tinha dinheiro para comprar a vista
comprou a prazo. Assim sendo qual
o valor da prestação?
A) R$ 150,00.
B) R$ 136,00.
C) R$ 120,00.
D) R$ 156,00.
QUESTÃO 13) O triplo de um
número natural somado a 13 é igual
ao quadrado de 7. Qual é esse
número? A) 6.
B) 12.
C) 49.
D) 9.
QUESTÃO 14) Um avião, voando a
uma velocidade de 300km/h, faz um
determinado percurso em 4 horas.
Em quanto tempo ele faria esse
mesmo percurso, se a velocidade
utilizada fosse de 400km/h?
A) 1 hora.
B) 1 hora e 30 minutos.
C) 2 horas.
D) 3 horas.
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QUESTÃO 15) Numa academia 78
pessoas fazem musculação, 63
pessoas fazem ginástica, 27 fazem
musculação e ginástica e 32 nenhum
dos dois. O total de pessoas na
academia é:
A) 141
B) 136
C) 146
D) 173
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16) O papel do motorista,
como usuário do trânsito, consciente
dos problemas ambientais, deve ir
além do dever de manter o seu
veículo em condições de circulação.
Aponte o item que fornece a dica
ERRADA sobre as maneiras de
diminuir a poluição no transito:
A) Troque de marcha na rotação
correta.
B) Evite reduções constantes de
marcha, acelerações bruscas e
freadas em excesso.
C) Evite paradas prolongadas com o
motor funcionando.
D) Oriente os seus passageiros para
que joguem lixo pela janela.
QUESTÃO 17) Deixar de prestar
socorro a pessoa ferida ou em grave
iminente perigo, quando possível
fazê-lo sem risco pessoal, é crime,
segundo o artigo 304 do Código de
Trânsito Brasileiro. A omissão e a
falta de um pronto atendimento
eficiente são os principais motivos de
mortes ou danos irreversíveis em
vítimas de acidentes de trânsito.
Identifique a forma errada de
Primeiros Socorros no caso de um
acidente de trânsito:

A) Garanta a segurança – sinalize o
local.
B) Peça socorro – acione o socorro
especializado.
C) Controle a situação – mantenha a
calma.
D) Verifique a situação – Evite
localizar, proteger e examinar as
vítimas.
QUESTÃO 18) Por que os
motoristas devem saber as técnicas
de primeiros socorros?
A)
Para
proporcionar
um
atendimento definitivo.
B) Para diagnosticar corretamente.
C) Para prestar um atendimento
inicial.
D) Para dar um atendimento
profissional.
QUESTÃO 19) Podemos afirmar que
no caso do veículo se encontrar em
uma rotatória terá prioridade de
passagem o veículo que:
A) Tiver mais porte.
B) Estiver nela circulando.
C) Estiver parado.
D) Vier pela direita.
QUESTÃO 20) O acostamento é
uma parte da via diferenciada da
pista de rolamento destinada:
A) À circulação de motocicletas e
ciclomotores.
B) À parada ou estacionamento de
veículos, em caso de emergência.
C) À circulação de veículos
automotores em caso de trânsito
lento.
D) Aos veículos automotores mais
pesados.
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QUESTÃO 21) Segundo dispõe o
Código de Trânsito Brasileiro, usar o
veículo para arremessar, sobre os
pedestres ou veículos, água ou
detritos constitui infração:
A) Leve;
B) Média;
C) Grave;
D) Gravíssima;
QUESTÃO
22)
O
conjunto
responsável pela tração do veículo,
desde o motor, passando pela
embreagem,
caixa de marcha, árvore de
transmissão e eixo de tração
denomina-se
A) tomada de força.
B) trem de força.
C) força de tração.
D) monobloco.
QUESTÃO 23) É de inteira
responsabilidade do condutor do
veículo basculante assegurar sua
correta operação, de acordo com o
Manual de Instrução do fabricante,
com o Código Brasileiro de Trânsito
e demais regulamentações de
segurança. Nesse contexto, para
conduzir e operar veículo basculante
A) o condutor deverá possuir CNH
na categoria B e obter autorização
do responsável técnico.
B) o condutor deverá fazer
treinamento específico e possuir
CNH compatível com a categoria
do veículo.
C) o condutor deverá possuir CNH
na categoria D e demonstrar
habilidade na operação.
D) o condutor sem treinamento
especifico poderá trabalhar somente

com supervisão de um responsável
técnico.
QUESTÃO 24) Para ser considerado
um
motorista
defensivo,
é
necessário que o condutor adote
uma nova postura, pois, a direção
defensiva compreende dirigir
A) obedecendo as regras de trânsito
sem se preocupar com os demais
motoristas.
B) de modo a evitar acidentes
considerando atos de outros
motoristas ou condições adversas.
C) devagar, evitando dar passagem
aos pedestres e aos outros
motoristas.
D) o veículo com naturalidade
fazendo prevalecer seu direito sobre
os demais usuários da via.
QUESTÃO 26) O código de trânsito
brasileiro exige que todos os
condutores,
independente
da
categoria ou
veículo
conduzido,
tenham
conhecimentos de noções de
primeiros socorros. Em caso de
acidente, o atendimento inicial tem a
finalidade de
A) garantir os direitos do condutor e
da vítima, com vista a livrá-los do
flagrante.
B)
afastar
os
curiosos
e
aproveitadores da cena do acidente.
C) realizar procedimentos médicos
independente de conhecimentos
específicos.
D) amenizar o sofrimento da vítima
ou não permitir que o sofrimento se
agrave até a
chegada do socorro médico.
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QUESTÃO 25) O Código de Trânsito
Brasileiro
estabelece
uma
pontuação para cada infração
cometida no trânsito e na condução
de veículos podendo causar, entre
outras punições a cassação da CNH
do motorista infrator. Desse modo,
conduzir veículo fazendo manobras
perigosas é
considerado
A) infração gravíssima, passível de
punição com sete pontos na CNH,
multa e apreensão do
veículo.
B) infração grave, passível de
punição com cinco pontos na CNH,
multa e retenção do
veículo.
C) infração média, passível de
punição com sete pontos na CNH e
apreensão desta.
D) infração gravíssima, passível de
punição com a detenção do
motorista.
QUESTÃO 27) O relacionamento
interpessoal do motorista no trânsito,
no ambiente de trabalho, na
sociedade
etc.,
influencia
diretamente sua personalidade e seu
bem estar. Para manter uma
boa convivência nesses ambientes,
é importante
A) conhecer os interesses pessoais
dos colegas de trabalho.
B) conhecer e respeitar as
diferenças individuais de cada
colega.
C) conhecer e praticar a direção
defensiva.
D) conhecer técnicas de gestão de
pessoas.

QUESTÃO
28)
Sobre
a
ultrapassagem de veículos assinale
a alternativa INCORRETA.
A) A ultrapassagem de outro veículo
em movimento deverá ser feita pela
esquerda, obedecida à sinalização
regulamentar e as demais normas
estabelecidas neste Código, exceto
quando o veículo a ser ultrapassado
estiver sinalizando o propósito de
entrar à esquerda;
B) O condutor que tenha o propósito
de ultrapassar um veículo de
transporte coletivo que esteja
parado, efetuando embarque ou
desembarque
de
passageiros,
deverá
reduzir a
velocidade,
dirigindo com atenção redobrada ou
parar o veículo com vistas à
segurança dos pedestres.
C) Nas interseções e suas
proximidades, o condutor poderá
efetuar
ultrapassagem
com
segurança e velocidade reduzida.
D) O condutor não poderá
ultrapassar veículos em vias com
duplo sentido de direção e pista
única, nos trechos em curvas e em
aclives sem visibilidade suficiente,
nas passagens de nível, nas pontes
e viadutos e nas travessias de
pedestres, exceto quando houver
sinalização
permitindo
a
ultrapassagem.
QUESTÃO 29) Na classificação da
sinalização horizontal existem as
marcas transversais que ordenam os
deslocamentos frontais dos veículos
e
os
harmonizam
com
os
deslocamentos de outros veículos e
dos
pedestres,
assim
como,
informam os condutores sobre a
necessidade de reduzir a velocidade
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e indicam travessia de pedestres e
posições de parada. Um tipo de
marca transversal são as:
A) Legendas.
B) Linhas de Bordo.
C) Inscrições no Pavimento.
D) Linhas de Retenção.
QUESTÃO 30) No caso de veículos
que transitem por fluxos que se
cruzam ou se aproximam de locais
não sinalizados, tem preferência de
passagem:
A) Em caso de apenas um fluxo ser
proveniente de rodovia, aquele que
estiver circulando por ela.
B) Em caso de rotatória, o que
primeiro chegar nela.
C) Em cruzamentos sem sinalização,
o veículo que vier pela esquerda.
D) Em cruzamentos sem sinalização,
o veículo de maior porte.
QUESTÃO 31) Em um determinado
acidente de trânsito precisa-se
transportar uma vítima com fratura
expostas, neste caso em primeiro
lugar;
A) Prevenir a vítima que ela sentirá
dor e em seguida puxar o membro
machucado colocando-o no lugar.
B) Enfaixar toda a região machucada
para evitar contaminação
C) Procurar algo rígido, enfaixandoo junto ao membro machucado para
mobiliza-lo.
D) Segurar o membro quebrado
enquanto outros levantam a vítima.
QUESTÃO 32) As condições
adversas do motorista são:
A) Estado alcoólico, sono, audição e
visão deficientes.

B) Trânsito congestionado, neblina e
fadiga.
C) Chuva, neve e neblina.
D) Falta de atenção, chuva e vento.
QUESTÃO 33) As vias
circulação, de acordo
utilização, classificam-se
urbanas e vias rurais.
urbanas, EXCETO.
A) Via de trânsito rápido;
B) Rodovias;
C) Via arterial e local;
D) Via coletora;

abertas à
com sua
em: vias
São vias

QUESTÃO 34) A penalidade por
acumular o número máximo de
pontos na Carteira Nacional de
Habilitação é:
A) Apreensão da CNH e prisão por
até um ano
B) Apreensão da CNH e suspensão
do direito de dirigir.
C) Apenas suspensão do direito de
dirigir
D) Apreensão da CNH suspensão do
direito de dirigir e apreensão do
veículo
QUESTÃO 35) Quem realiza a
sinalização por gestos no trânsito?
A) Qualquer pessoa que se dispor a
fazer.
B) Agentes de trânsito e condutores.
C) Apenas agentes de trânsito.
D) Somente ciclistas.
QUESTÃO 36) Parar o veículo sobre
a faixa de pedestres na mudança de
sinal luminoso é passível de infração
A) grave.
B) média.
C) leve.
D) gravíssima.
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QUESTÃO 37) Este sinal indica:

A) passagem obrigatória.
B) sentido de circulação da via.
C) sentido proibido.
D) proibido trânsito de veículos.
QUESTÃO 38) O motorista imprime
velocidade excessiva, avança sinais
e provoca um acidente de trânsito.
Essa atitude está relacionada à(s)
A) imperícia.
B) imprudência.
C) condições da via.
D) condições do veículo.
QUESTÃO 39) Esta imagem indica
gestos do condutor informando que
Irá

A) dobrar à direita.
B) dobrar à esquerda.
C) seguir em frente.
D) diminuir a marcha ou parar.
QUESTÃO 40) É uma das piores
colisões, porque as velocidades dos
veículos se somam na hora do
choque. É possível ocorrer esse tipo

de colisão em pistas de duplo
sentido de circulação onde houver
curvas,
lombadas,
onde
a
visibilidade
é
ruim,
nas
ultrapassagens; nos cruzamentos,
quando os veículos estão fazendo
conversões. Estamos falando da
colisão
A) frontal.
B) traseira.
C) lateral.
D) dianteira.

