
Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC
Processo Seletivo Simplificado 002/2021

PROVA -  MOTORISTA SOCORRISTA

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente ou assinalado com um “X”, com caneta com tinta
azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade Data Local

Divulgação do Gabarito Provisório e 
caderno de provas

26/04/2021 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 27 e 28/04/2021 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 29/04/2021 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Língua Portuguesa

Leia os versos abaixo e responda as questões 1, 2, 3, 4 e 5:

“Prazeres simples

Uma carta escrita à mão
achar dinheiro no bolso
cochilo depois do almoço...
curtir um feriadão
ter bicho estimação
ser grato e compreender

Um dia vamos morrer
e sentir na despedida
que as coisas simples da vida
nos dão forças para viver.”

(Bráulio Bessa)

Questão 01
Assinale a alternativa que apresenta a classe gramatical da palavra “carta”:
A) Pronome
B) Substantivo
C) Adjetivo
D) Verbo

Questão 02
Analise o trecho abaixo:
“nos dão forças para viver”

Indique o antônimo da palavra em destaque:
A) morrer
B) florescer
C) caminhar
D) sustentar

Questão 03
Assinale a opção que apresenta separação silábica correta:
A) di – nhe – i - ro
B) com – preen - der
C) di - a
D) mã - o

Questão 04
Analise o trecho abaixo:
“ser grato e compreender”

Indique o sinônimo da palavra em destaque:
A) entender
B) excluir
C) restringir
D) desassimilar

Questão 05
Assinale a alternativa que apresenta o encontro vocálico classificado como ditongo:
A) viver
B) bicho



C) compreender
D) dinheiro

Analise a tirinha e responda as questões 6, 7, e 8:

(https://tirasarmandinho.tumblr.com/page/61)

Questão 06
Aponte o tempo verbal da palavra “tentaram”:
A) Presente
B) Pretérito 
C) Futuro
D) Adjetivo

Questão 07
Analise o trecho: 
“Geralmente de pessoas que nunca tentaram!”

A classe gramatical da palavra em destaque é:
A) advérbio
B) verbo
C) substantivo
D) pronome

Questão 08
Marque a opção que apresenta o sinal de pontuação mais utilizado na tirinha:
A) Ponto final
B) Vírgula
C) Ponto de interrogação
D) Ponto de exclamação

Questão 09
Assinale a assertiva em que todas as palavras estão acentuadas corretamente:
A) sustentavel, viúva, saude
B) sustentavel, viuva, saude
C) sustentável, saúde, vitória
D) sustentável, saúde, vitoria

Questão 10
Assinale a opção que apresenta todas as palavras escritas de modo incorreto:
A) iorgute, mendingo, cardaço
B) mendigo, vasculante, mortandela
C) mortandela, travesseiro, iogurte
D) problema, mortadela, mendigo

https://tirasarmandinho.tumblr.com/page/61


Matemática

Questão 11
João foi ao mercado e comprou um pacote de balas com 500 unidades. Se ele comer 120 balas em um
mês e comer a mesma quantidade no mês seguinte, com quantas balas João ficará no segundo mês?

A) 260 balas
B) 240 balas
C) 380 balas
D) 120 balas

Questão 12
John  R.  Cash,  conhecido  como Johnny  Cash,  foi  um artista  norte  americano  considerado  um dos
cantores mais influentes do século XX e também conhecido como o “rei da música country”. Ele gravou
mais de 30 álbuns de estúdio e 8 álbuns ao vivo, começando sua carreira nas gravadoras no ano de
1957. Considerando essas informações é correto afirmar que:

A) Ao todo, Johnny Cash gravou 38 álbuns entre eles ao vivo e de estúdio.
B) Ele é considerado um dos cantores mais influentes do século 10.
C) Johnny Cash é considerado um dos cantores mais influentes do século 20.
D) Ele iniciou sua vida musical no século 21, no ano de 1957.

Questão 13
Em matemática, uma estrela de cinco pontas e composta de cinco retas é conhecida como:
A) Hexagrama
B) Pentagrama 
B) Heptagrama
D) Estrela de Davi

Questão 14
Se em uma caixa de ovos há 12 ovos, quantos ovos têm em 12 caixas?
a) 24 ovos
b) 120 ovos
c) 12 ovos
d) 144 ovos.

Questão 15
Em um determinado local, há um chão xadrez preto e branco com 64 pisos, logo:
a) Há 32 pisos brancos no local, além dos pisos pretos.
B) Há 64 pisos pretos no local e 64 pisos brancos.
c) Há 8 pisos brancos e pretos.
d) Há 23 pisos pretos no local.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Para um bom relacionamento no ambiente de trabalho, deve-se:
a) Ser educado com outros.
b) Ser grosso.
c) Falar palavrões quando estiver com raiva.
d) Deixar sempre o local de trabalho sem avisar. 

Questão 17
Bombinhas fez 29 anos no dia:
a) 01 de janeiro.
b) 22 de janeiro.
c) 15 de fevereiro.
d) 15 de março.



Questão 18
 A praia localizada no centro de Bombinhas é chamada de praia de:
a) 4 Ilhas.
b) Bombinhas.
c) Mariscal.
d) Bombas.

Questão 19
No município de Bombinhas, a pesca artesanal do camarão, peixes e diversos outros frutos do mar, é:
a) A base da economia de muitas famílias.
b) Não é cultivada em Bombinhas.
c) Representa uma parcela muito pequena da renda da população.
d) Só existe nos primeiros meses do ano.

Questão 20
Uma das manifestações culturais praticada em Bombinhas é:
a) Boi de mamão.
b) Círio de Nazaré.
c) Dança do camaleão.
d) Maniçoba.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, os veículos destinados a socorro de incêndio e
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, gozam de livre
circulação, estacionamento e parada quando:
a) sempre que estiverem circulando em via pública;
b)  quando  em serviço  de  urgência  e  devidamente  identificados  por  dispositivos  regulamentares  de
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente
c)  quando  em  serviço  de  urgência  e  sem  necessidade  de  serem  identificados  por  dispositivos
regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente
d) não há preferência de passagem para os veículos dispostos na questão em via pública.

Questão 22
Conduzir veículo de emergência enseja conduta responsável. A negligência por parte do motorista de
automotor configurado como prestador de emergência pode ocasionar acidente de trânsito. Considera-
se negligência:
a) ação que não foi pensada, atuar sem precauções, desrespeitar uma conduta aprendida anteriormente.
b) falta de habilidade específica para o desenvolvimento de uma atividade técnica ou científica
c) falta de cuidado ou desleixo relacionado a uma situação, ou seja, omissão aos deveres que variadas
situações demandam
d) Nenhuma das alternativas está correta.

Questão 23
A hemorragia é a perda de sangue em decorrência do rompimento de uma veia ou artéria. Ao se deparar
com a necessidade de primeiros socorros em caso de hemorragia deve-se:
a) Colocar pó de café, açúcar ou qualquer outra substância;
b) Fazer torniquete imediatamente retirando alguma sujeira ou objeto;
c) Não fazer uso de compressas ou panos limpos, para conter a hemorragia,
d) Verificar o tamanho do ferimento, se houver alguma sujeira ou algum objeto, não retirar, porque pode
desencadear a hemorragia.

Questão 24
A direção defensiva é primordial para que o motorista alcance seu destino. Os dias chuvosos dificultam a
direção e aumentam o risco de acidentes. Uma das situações possíveis é a aquaplanagem que pode ser
conceituada como:
a) um fenômeno físico, que acontece quando o carro perde o contato com o solo, por conta de uma



camada de água que fica debaixo do pneu.
b) sistema de abastecimento de água perímetro de ordenamento agrário.
c) sistema de arrefecimento à água;
d) maior aderência do veículo ao solo, exigindo maior atenção.

Questão 25
No  tocante  a  Respiração  Cardio  Pulmonar  –  RCP  em  adultos,  esta  é  uma  resposta  sequencial
organizada à parada cardíaca. O sucesso do resultado está diretamente ligado à: 
a) O máximo de interrupções possíveis para não danificar o sistema toráxico;
b) Velocidade, eficiência e aplicação adequada de RCP com o mínimo possível de interrupções;
c) mínimo de velocidade e aplicação tornando adequada a RCP;
d) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 26
Dentre as atribuições do motorista socorrista constantes na Lei Complementar nº 163, de 13.05.2013,
está correto as inseridas na alternativa:
a) Fiscalizar o uso dos logradouros públicos
b) Ensinar os princípios de técnica de ginástica, jogos e outras atividades esportivas;
c) priorizar a prescrição dos medicamentos pelo princípio ativo
d)   identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de
auxiliar a equipe de saúde.

Questão 27
Vacância  de  cargo  público  está  relacionado  a  desocupação  do  cargo.  Nestes  termos  a  Lei  a
Complementar 07, estabelece que haverá vacância de cargo quando: 
a) licença prêmio;
b) férias;
c) aposentadoria;
d) casamento.

Questão 28
Nos termos da Lei Complementar nº 97/2009, a Progressão é o deslocamento funcional do servidor no
plano de cargos e salários e será estruturado de forma vertical pela conquista de novas classes e de
forma horizontal pela conquista de novas referências. A progressão funcional em ambas as formas é
prerrogativa exclusiva do servidor:
a) ACT;
b) efetivo somente;
c) comissionado;
d) efetivo e estável 

Questão 29
Em conformidade com o estatuto do servidor público, artigo nº 62, nenhum servidor público municipal
ativo  ou  inativo,  poderá  perceber,  mensalmente,  a  título  de  remuneração,  importância  superior  ao
subsídio de:
a)  Prefeito;
b) vereador 
c) juiz
d) Secretário Municipal 

Questão 30
As ambulâncias por serem veículos expostos a situações diferenciadas pela prestação e um serviço
público que, ocasionalmente, depende de circulação rápida possui determinadas regras e exceções no
Código Brasileiro de Trânsito quando em ocorrências. Dentre elas figuram:
a) prioridade de trânsito e liberdade de deslocamento e imobilização;
b) parar e estacionar nos locais permitidos;
c) serem multadas ao avançar sinal vermelho; 
d) somente a liberdade de deslocamento e imobilização


