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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

1) De acordo com o artigo 27 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, antes de colocar o 
veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá: 
A) verificar 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. 
B) verificar o nível do óleo de caixa e do motor. 
C) verificar as condições do tempo. 
D) comunicar a seu superior hierárquico o destino que irá tomar. 
E) verificar se os equipamentos do veículo estão em perfeito estado de funcionamento. 
 
2) De acordo com o artigo 30 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, todo condutor, ao 
perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá: 
A dar sinal e tomar a pista da direita ou o acostamento. 
B) se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem 
acelerar a marcha e  se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está 
circulando, sem acelerar a marcha. 
C) sinalizar que no sentido contrário está vindo outro veículo. 
D) manter-se na mesma velocidade para não reter o trânsito. 
E) acionar o pisca alerta. 
 
3) O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas 
seguintes situações: 
A) se o trânsito estiver parado. 
B) desde que não seja em frente a igrejas, hospitais ou escolas. 
C) para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes ou  fora das áreas urbanas, 
quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. 
D) quando nas ares urbanas pretender ultrapassar e o veículo à sua frente estiver muito lento. 
E) quando avistar um conhecido e quiser cumprimentá-lo. 
 
4) A direção defensiva consiste em: 
A) andar sempre em velocidade abaixo do indicado para cada local. 
B) conhecer somente a legislação de trânsito. 
C) não dirigir após as 22h. 
D) dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições 
adversas que encontramos nas vias de trânsito. 
E) certificar-se de que todos os equipamentos estão em funcionamento antes de iniciar a 
viagem e se algum não estiver funcionando adequadamente, encontrar uma alternativa para 
substituir sua função. 
 
5) As primeiras providências tomadas no local do acidente, consistindo no atendimento inicial e 
temporário, até a chegada de um socorro profissional, são definidas como: 
A) intervenção do SAMU. 
B) primeiros socorros.  
C) trabalho de proteção emergencial. 
D) prevenção de acidentes. 
E)  medidas de salvamento. 
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6)  Na realização dos primeiros socorros, devem ser observadas as seguintes providências: 
A) acionar a Policia Civil. 
B) colocar a vítima em um veículo e levar até o hospital mais próximo. 
C) realizar uma rápida avaliação da vítima; aliviar as condições que ameacem a vida ou que 
possam agravar o quadro da vítima, com a utilização de técnicas simples; acionar corretamente 
um serviço de emergência local. 
D) deslocar a vítima até a residência mais próxima. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
7) A manutenção periódica e preventiva tem como objetivo evitar o mau funcionamento do 
veículo ou até mesmo a sua quebra.  
Em relação a verificação do veículo para constatar seu estado de funcionamento, é correto 
dizer que: 
A)  No caso de veículos de carga e passageiros a verificação deve ser semanal. 
B) O motorista deve verificar, pelo menos, o nível da água do radiador, nível de óleo do motor, 
nível de óleo de freio, pressão e estado dos pneus, funcionamento de faróis e lanternas, 
buzina.  
C) Se na verificação for constatado o mau funcionamento de algum equipamento o próprio 
motorista deve fazer seu conserto. 
D) Se o deslocamento for entre 2km a 5km, primeiro o motorista deverá realizar o 
deslocamento e em seguida levar o veículo até uma oficina. 
E) Mesmo que em todas as verificações for constatado que o nível do óleo do motor está baixo, 
o motorista deve esperar o momento da troca de óleo para tomar providências. 
 
8) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público, constitui o:  
A) Sistema Único de Saúde (SUS). 
B) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU. 
C) Ministério da Saúde. 
D) Secretaria Municipal de Saúde. 
E) Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). 
 
9) O Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência,foi aprovado 
pela: 
A) Constituição Federal. 
B) Portaria 2048/GM de 05/11/2002. 
C) Lei Orgânica de Orleans. 
D) Lei 8.080 de 19/09/1990. 
E) Portaria 1600 de 07/07/2011 
 
10) A Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no 
Sistema Único de Saúde (SUS), foi reformulada: 
A) Por uma lei criada pelo Município de Orleans. 
B) Pela Constituição Federal. 
C) Pela Lei 8.080 de 19/09/1990. 
D) Pela Portaria 2048/GM de 19/09/1990 
E) Pela Portaria 1600 de 07/07/2011. 
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11) A reformulação da Política Nacional de Atenção às Urgências e instituição da Rede de 
Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), se deu porque o Ministério da Saúde 
considerou ser necessário: 
A) fazer uma parceria com a indústria automobilística para incentivar a venda de ambulâncias. 
B) reduzir o número de hospitais e aumentar os atendimentos diretamente no local dos 
acidentes. 
C) se trabalhar dentro de um conceito amplo de saúde que direcionasse a intervenção e 
resposta às necessidades de saúde, atuando desde a promoção e prevenção, passando pelo 
diagnóstico, monitoramento e tratamento, mas também recuperação conforme dispõe o artigo 
2º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
D) descentralizar as ações de saúde, passando sai gestão para as Secretarias Municipais e 
para os fundos Municipais de Saúde. 
E) atender às manifestações que os prefeitos de todos os municípios do país fizeram por 
ocasião de uma grande movimentação ocorrida em Brasília, denominada de “Marcha dos 
Prefeitos”. 
 
12) O dever do Estado de garantir a saúde consiste: 
A) na ampliação das unidades do SAMU em todo o território nacional. 
B) na construção de um hospital em cada município brasileiro. 
C) no investimento de recursos em faculdades de Medicina e de Enfermagem, firmando 
parcerias com os estudantes para que estes, após formados, trabalhem nos pequenos 
municípios brasileiros. 
D) na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
13) A saúde tem como fatores determinantes a alimentação, a moradia, o saneamento básico, 
o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e 
econômica do País. Promovendo condições de bem estar físico, mental e social. Estas 
premissas são próprias da lei que instituiu: 
A) O Bolsa Família. 
B) O INSS. 
C) O SAMU. 
D) O SUS. 
E) O Bolsa Alimentação. 
 
14) Em relação aos cuidados com um veículo é correto afirmar que: 
A) quando o veículo apresentar uma vibração forte no volante que aumenta de acordo com a 
velocidade, atinge um pico e diminui conforme o veiculo vai rodando mais rápido é necessário 
fazer a geometria e alinhamento. 
B) quando o veículo apresentar uma vibração forte no volante que aumenta de acordo com a 
velocidade, atinge um pico e diminui conforme o veiculo vai rodando mais rápido é necessário 
trocar os amortecedores. 
C) quando o veículo apresentar uma vibração forte no volante que aumenta de acordo com a 
velocidade, atinge um pico e diminui conforme o veiculo vai rodando mais rápido é necessário 
verificar o disco de embreagem. 
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D) quando o veículo apresentar uma vibração forte no volante que aumenta de acordo com a 
velocidade, atinge um pico e diminui conforme o veiculo vai rodando mais rápido é necessário 
fazer o balanceamento das rodas. 
E) quando o veículo apresentar uma vibração forte no volante que aumenta de acordo com a 
velocidade, atinge um pico e diminui conforme o veiculo vai rodando mais rápido é necessário 
substituir a homocinética. 
 
15) Quando o pneu “canta” facilmente em manobras curtas e curvas lentas, é recomendável: 
A) substituir os pneus. 
B) aumentar a pressão dos pneus. 
C) diminuir a pressão dos pneus. 
D) substituir as câmaras dos pneus. 
E) verificar a geometria da suspensão. 
 
16) Em relação ao extintor de incêndio, a Resolução 157 do Contra (Conselho Nacional de 
Trânsito), determina que: 
A o equipamento tem que ser do tipo ABC. 
B) o equipamento tem que ser do tipo AB. 
C) o equipamento tem de ser do tipo AC. 
D) o equipamento tem de ser do tipo BC. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
17) De acordo com sua função as placas de trânsito podem ser de regulamentação, de 
advertência ou de indicação. As placas de advertência têm: 
A) fundo amarelo. 
B) fundo azul. 
C) fundo branco. 
D) fundo vermelho. 
E) fundo verde. 
 
18) Nas vias urbanas de trânsito rápido, onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima será de: 
A) 40 quilômetros por hora. 
B) 70 quilômetros por hora. 
C) 50 quilômetros por hora. 
D) 60 quilômetros por hora. 
E) 80 quilômetros por hora. 
 
19) Devem ser transportadas nos bancos traseiros; salvo exceções regulamentadas pelo 
CONTRAN, as crianças com idade inferior a: 
A) 8 anos. 
B) 12 anos. 
C) 11 anos. 
D) 10 anos. 
E) 9 anos. 
 
20) O guarda de trânsito pode se utilizar de sinais sonoros em conjunto com gestos para 
orientar o trânsito. Assim, é correto dizer que: 
A) Um silvo breve significa parar. 
B) Dois silvos breves significa diminuir a marcha. 
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C) Um silvo longo significa seguir. 
D) Um silvo breve significa seguir. 
E) Um silvo longo significa parar. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 

21) A FiFA oficializou o estádio do Itaquerão como palco para a abertura da copa do mundo no 
Brasil. Esse estádio está localizado na cidade de: 
A) Rio de Janeiro. 
B) São Paulo. 
C) Belo Horizonte. 
D) Salvador. 
E) Florianópolis.  
 
22) O empresário Josino Guimarães foi absolvido pelos jurados da acusação de ser o 
mandante do assassinato do: 
A) Ex governador do estado de Mato Grosso. 
B) Prefeito de Cuiabá. 
C) Ex presidente da República. 
D) Juiz Leopoldino. 
E) NDA 
 
23) Por 8 votos a 2, os ministros definiram que o aborto em caso de anencefalia: 
A) é crime 
B) não é crime 
C) obriga a mulher interromper a gravidez de anencefálico 
D) não dá à mulher a possibilidade de escolher ou não o aborto em casos de anencefalia 
E) é considerado crime de assassinato de incapaz 
 
24) As eleições que ocorrem nos municípios brasileiro são as eleições que acontecem a cada 4 
anos em cada município em que os eleitores votam nos candidatos para gestão do município. 
Assim, são escolhidos os prefeitos e seus vice-prefeitos, mas também: 
A) os membros das câmaras legislativas municipais 
B) os deputados estatuais e municipais 
C) o governador do estado 
D) os deputados e os vereadores municipais 
E) o governado e os deputados estaduais. 
 
25) O primeiro ano de Dilma Rousseff na Presidência teve dois grandes destaques: 
A) O aumento descontrolado da inflação, sobretudo nos produtos de linha branca e eletrônicos 
e o crescimento nas vendas de produtos importados. 
B) O grande crescimento da classe média e o aumento do desemprego. 
C) A diminuição das vendas dos produtos importados e o desemprego. 
D) o lançamento de programas sociais e econômicos e a saída de ministros do governo. 
E) maiores investimentos na educação e na saúde pública. 


