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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

(115) – MOTORISTA SAMU 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 30 (Trinta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 10 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.uniao2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

          

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

 

Segurança 
 

O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as belas casas, os jardins, 1 

os playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo, segurança. 2 

Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal com muitos guardas que 3 

controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no condomínio os proprietários e visitantes 4 

devidamente identificados e crachados. 5 

Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os muros e assaltavam as casas. 6 

Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto. Nos quatro lados. As 7 

inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. Agora não só os visitantes eram obrigados a 8 

usar crachá. Os proprietários e seus familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se 9 

identificar para a guarda. Nem as babás. Nem os bebês. 10 

Mas os assaltos continuaram. 11 

Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. O mais 12 

importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do muro morreria eletrocutado. 13 

Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de guardas com ordens de atirar para matar. 14 

Mas os assaltos continuaram. 15 

Grades nas janelas de todas as casas. Era o ___________. Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos 16 

muros, e o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os cachorros, e a segunda cerca, de arame farpado, erguida 17 

dentro do perímetro, não conseguiriam entrar nas casas. Todas as janelas foram engradadas. 18 

Mas os assaltos continuaram. 19 

Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. Dois assaltantes tinham 20 

entrado no condomínio no banco de ______ do carro de um proprietário, com um revólver apontado para a 21 

sua nuca. Assaltaram a casa, depois saíram no carro roubado, com crachás roubados. Além do controle das 22 

entradas, passou a ser feito um rigoroso controle das saídas. Para sair, só com um exame demorado do 23 

crachá e com autorização __________ da guarda, que não queria conversa nem aceitava suborno. 24 

Mas os assaltos continuaram. 25 

Foi reforçada a guarda. Construíram uma terceira cerca. As famílias de mais posses, com mais 26 

coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área de segurança máxima. E foi tomada uma 27 

medida ___________. Ninguém pode entrar no condomínio. Ninguém. Visitas, só num local predeterminado 28 

pela guarda, sob sua severa vigilância e por curtos períodos. 29 

E ninguém pode sair. 30 

Agora, a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém precisa temer pelo seu 31 

patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar ___________ do grande portão de ferro 32 

e talvez avistar um ou outro condômino agarrado às grades da sua casa, olhando melancolicamente para a 33 

rua. 34 

Mas surgiu outro problema. 35 

As tentativas de fuga. E há motins constantes de condôminos que tentam de qualquer maneira 36 

atingir a liberdade. A guarda tem sido obrigada a agir com energia. 37 

 

LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO.  



 
 

 

CARGO: MOTORISTA SAMU (115)  Página 4 de 9 
 

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01) Assinale a alternativa que completa 

corretamente as lacunas do texto, na ordem 

em que aparecem. 
 

(A) jeito – traz – expressa – estrema –atravéz. 

(B) geito – traz – espressa – extrema – atravéz. 

(C) geito – trás – espressa – estrema – através. 

(D) jeito – trás – expressa – extrema – através. 
 

02) Em todas as alternativas o significado das 

palavras destacadas está adequado ao texto, 

exceto em: 
 

(A) “As inspeções tornaram-se mais rigorosas no 

portão de entrada.” (= VISTORIAS) 

(B) “...passou a ser feito um rigoroso controle das 

saídas.” (= SEVERO) 

(C) “Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio.” 

(= RECEAR) 

(D) “...agarrado às grades da sua casa, olhando 

melancolicamente para a rua. (= 

DESPREOCUPADAMENTE) 
 

03) Assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) Os moradores do condomínio fechado tentam 

de todas as maneiras buscar estratégias para 

espantar os ladrões e ficam cada vez mais 

trancados em suas próprias casas 

(B) O condomínio só garantia a segurança dos 

condôminos que tinham mais posses. 

(C) Depois de tantas tentativas, conseguiu-se 

deixar completa a segurança no condomínio, 

mas de tão protegido, surge um novo problema, 

o condomínio transforma-se em prisão 

(D) Há tentativas de fuga dos condôminos que 

tentam de qualquer maneira atingir a 

liberdade. A guarda é obrigada a agir com 

energia. 
 

 

 

 

 

 

 

04) Assinale a alternativa em que a palavra 

destacada na frase não pertence à classe dos 

pronomes. 

 

(A) “O ponto de venda mais forte do condomínio 

era a sua segurança.” 

(B) “Não passava ninguém pelo portão...” 

(C) “Além do controle das entradas...” 

(D) “Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do 

muro morreria eletrocutado.” 

 

05) Assinale a alternativa incorreta quanto à 

divisão silábica. 

 

(A) Fa-mi-li-a-res. 

(B) Rou-ba-das. 

(C) Ele-tri-fi-car. 

(D) Pes-so-as. 

 

06) Quanto ao número de sílabas, as duas palavras 

são trissílabas na alternativa: 

  

(A) Assaltos, espiar. 

(B) Reforçada, guarda. 

(C) Tentativas, ninguém. 

(D) Revólver, crachás. 

 

07) Assinale a alternativa em que a palavra 

destacada na frase não pertence à classe dos 

pronomes. 

 

(A) “O ponto de venda mais forte do condomínio 

era a sua segurança.” 

(B) “Não passava ninguém pelo portão...” 

(C) “Além do controle das entradas...” 

(D) “Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do 

muro morreria eletrocutado.” 

 

08) Na palavra “floricultura”, a sílaba tônica é: 

 

(A) flo 

(B) tu 

(C) cul 

(D) ra 
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09) Leia a frase. 

 

“Havia um portão principal com muitos guardas 

que controlavam tudo por um circuito fechado de 

TV.” 
 

A classificação das palavras destacadas foi feita 

correta e respectivamente, na alternativa: 

 

(A) Substantivo - adjetivo. 

(B) Adjetivo - substantivo. 

(C) Adjetivo - substantivo. 

(D) Substantivo - adjetivo. 

 

10) A vírgula empregada na frase “Mudam-se os 

tempos, mudam-se as vontades” se justifica por 

separar: 
 

(A) Aposto explicativo. 

(B) Orações intercaladas. 

(C) Orações justapostas assindéticas. 

(D) Termos que se deseja realçar. 

 

11) Marque a alternativa em que a palavra está 

escrita de forma INCORRETA: 

 

(A) Torção. 

(B) Expectativa. 

(C) Imprescindível 

(D) Transsender 
 

12) A palavra que, destacada na frase “Avisei-o que 

não se deixasse levar pelas aparências”, 

funciona morfologicamente como:   
 

(A) advérbio. 

(B) conjunção subordinativa.    

(C) preposição. 

(D) pronome relativo. 
 

 

 

 

 

 

 

13) Assinale a alternativa em que o verbo 

destacado encontra-se conjugado no futuro do 

subjuntivo: 
 

(A) É preciso que ele refaça o documento.   

(B) Hoje à noite os jogadores desembarcarão no 

aeroporto.  

(C) O lanche será servido, quando todos 

chegarem.     

(D) Tomara que nós consigamos reverter essa 

situação.   

 

14) O antônimo da palavra “permanente” é: 

 

(A) Duradouro 

(B) Descontinuado 

(C) Definitivo 

(D) Constante 

 

15) Assinale a alternativa em que as sílabas tônicas 

das palavras estão destacadas 

CORRETAMENTE: 

 

(A) Elevador 

(B) Abacate 

(C) Amassado 

(D) Fazenda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 CARGO: MOTORISTA SAMU (115)  Página 6 de 9   
 

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

16)  No MS-Excel o gráfico de ______________ pode 

exibir dados contínuos ao longo do tempo, 

definidos em relação a uma escala comum e é, 

portanto, ideal para mostrar tendências em 

dados a intervalos iguais. O nome do gráfico 

que preenche corretamente a lacuna acima é: 

 

(A) Barras 

(B) Linhas 

(C) Pizza 

(D) Colunas 

 

17)  ____________é a cópia de dados de um dispositivo 

de armazenamento a outro para que possa ser 

restaurados em caso da perda dos dados 

originais, o que pode envolver apagamentos 

acidentais ou corrupção de dados. 

Complete a lacuna: 

 

(A) Backup 

(B) Impressão 

(C) Scanner 

(D) Pen Drive 

 

18) São tipos de monitores utilizados em 

computadores, EXCETO: 

 

(A) CRT 

(B) LCD 

(C) MMA 

(D) Touchscreen 

 

19) O tridente, , é o símbolo de uma conexão 

que tem como sigla: 

 

(A) SUB 

(B) USB  

(C) SBU 

(D) UBS 

 

 

 

 

 

 
 

20) São considerados tipos de computadores, 

EXCETO: 

 

(A) Mainframe 

(B) Notebook 

(C) Linux 

(D) Handhelds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                                   QUESTÕES DE 16 A 20 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3pia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_armazenamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_armazenamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_de_dados


 
 

 CARGO: MOTORISTA SAMU (115)  Página 7 de 9   
 

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 
 

21) Assinale a alternativa que contém o termo que 

preenche corretamente a lacuna do enunciado 

abaixo: 

 

“Constituírem-se em núcleos de excelência 

regional, estadual e nacional, para a formação 

de profissionais de saúde a serem inseridos na 

atenção às urgências, é um dos_______________ 

dos Núcleos de Educação em Urgências.” 

 

(A) objetivos operacionais 

(B) princípios 

(C) objetivos estratégicos 

(D) fundamentos 

 

22)  Nas afirmações abaixo, julgue-as se são 

verdadeiras e em seguida assinale a 

alternativa correta: 

 

I. A Unidade de Suporte Avançado de Vida 

Terrestre é tripulada por no mínimo 2 (dois) 

profissionais, sendo um condutor de veículo 

de urgência e um técnico ou auxiliar de 

enfermagem. 

II. A qualificação é uma situação utilizada pelo 

Ministério da Saúde para avaliação do 

funcionamento do SAMU 192 no Brasil. 

III. Identificação dos dias da semana e horários de 

maior pico de atendimento e, tempo mínimo, 

médio e máximo de resposta, são indicadores 

do SAMU 192. 

 

(A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(C) Somente a afirmação II é verdadeira. 

(D) Somente a afirmação III é verdadeira. 

 

23) Uma das principais ferramentas de regulação 

médica das urgências é a comunicação. 

Sempre que possível deve ser utilizado os 

códigos de comunicação e o alfabeto fonético 

internacional. Assinale a alternativa correta 

que não esteja de acordo com esses códigos: 

 

 

 

(A) 0 ::: Nulo / Negativo 

(B) A ::: Alfa 

(C) O ::: Ômega 

(D) 9 ::: Nono 

 

24)  Considerando as variáveis relacionadas 

abaixo, assinale a alternativa que apresenta a 

fórmula de razão matemática da Avaliação 

multifatorial do grau de urgência: 

 

- U = Grau de Urgência 

- G = Gravidade do Caso 

- T = Tempo para iniciar o tratamento 

- A = Atenção-recursos necessários para o 

tratamento 

- V = Valência social que envolve o risco 

 

(A) T = G x A x V x U 

          

(B) U = G x A x V x T 

          

(C) G = U x A x V 

         T 

(D) U = G x A x V 

         T 

 

25)  Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem 

verdadeiras e (F) se forem falsas, e em seguida 

assinale a alternativa correta: 

 

 ) Os dois elementos considerados 

primordiais para quaisquer que sejam os 

ambientes de atendimento, são: a gravidade 

do risco e o tempo para iniciar o tratamento. 

 ) A avaliação de segurança vem após a 

avaliação da situação. A segurança da cena não 

diz respeito apenas à equipe, mas também ao 

paciente. 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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 ) Uma das prioridades para todos os 

envolvidos em um atendimento no ambiente 

pré-hospitalar é a avaliação da cena, ou seja, 

todos os envolvidos na assistência direta ou 

indireta devem assegurar-se de que o 

ambiente que irão atuar esteja seguro e, para 

isso, é preciso considerar cuidadosamente a 

natureza exata da situação. 

 ) O médico regulador durante o contato 

telefônico com o solicitante deverá colher 

informações para configurar a apresentação 

da cena, contribuindo sobremaneira tanto 

para a integridade da equipe quanto para zelar 

pelos equipamentos da ambulância. 

 

(A) (F); (F); (V); (V) 

(B) (V); (V); (V); (V) 

(C) (F); (V); (F); (V) 

(D) (V); (F); (V); (F) 

 

26)  Se o termostato de um veículo estiver 

defeituoso, que defeito ele pode apresentar? 

 

(A) O motor de arranque não exerce sua função 

(B) Pane seca 

(C) Superaquecimento do motor 

(D) O motor apresenta corrosão e borras. 

 

27)  Quanto aos procedimentos de primeiros 

socorros que podem auxiliar em caso de 

emergência, assinale a alternativa correta: 

 

(A) Quando houver sangramentos intensos nos 

membros e a compressão não for suficiente 

para estancá-los, comprima a artéria ou a veia 

responsável pelo sangramento contra o osso, 

impedindo a passagem de sangue para a 

região afetada. 

(B) No caso de paradas cardio-respiratórias, dê à 

vítima de comer, beber ou cheirar, na intenção 

de reanimá-la até a chegada dos médicos. 

(C) Se o ferido estiver de bruços e houver suspeita 

de fraturas, não o mova rolando o seu corpo e 

nem o coloque de costas no chão. 

 

(D) Se houver suspeita de fraturas no pescoço e 

nas costas, evite mover a pessoa. Para puxá-la 

para um local mais seguro, faça com o auxílio 

de um casaco ou cobertor, mas nunca a mova 

de costas no sentido do comprimento. 

 

28)  Assinale a alternativa que corresponde ao 

significado das placas de advertência abaixo: 

 

I.   II.  

 

(A) I. Confluência à direita; II. Curva acentuada à 

esquerda 

(B) I. Cruzamento de vias à direita; II. Pista 

sinuosa à esquerda 

(C) I. Entroncamento oblíquo à direita; II. Curva 

acentuada em “S” à esquerda 

(D) I. Junções sucessivas à direita; II. Curva à 

esquerda 

 

29)  Sobre as regras de velocidade que 

estabelecem o Código de Trânsito Brasileiro, 

assinale a alternativa incorreta:   

 

(A) As regras de preferência estabelecidas no CTB 

são para locais onde não haja sinalização (seja 

ela por placas ou semafórica), pois nesse caso, 

por hierarquia, prevalece a sinalização. Nos 

locais onde não há sinalização é que prevalece 

a regra geral, seja quando o cruzamento é com 

uma rodovia, com uma rotatória, ou outra via 

transversal. 

(B) 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, mas não de estacionamento e 

parada, devendo obedecer a sinalização 

vigente, quando em serviço de urgência e 

devidamente identificados por dispositivos 

regulamentares de alarme sonoro e 

iluminação vermelha intermitente, 

observadas as devidas disposições do CTB. 
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(C) Os veículos prestadores de serviços de 

utilidade pública, quando em atendimento na 

via, gozam de livre parada e estacionamento 

no local da prestação de serviço, desde que 

devidamente sinalizados, devendo estar 

identificados na forma estabelecida pelo 

CONTRAN. 

(D) A ultrapassagem de outro veículo em 

movimento deverá ser feita pela esquerda, 

obedecida a sinalização regulamentar e as 

demais normas estabelecidas no Código de 

Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo a 

ser ultrapassado estiver sinalizando o 

propósito de entrar à esquerda. 

 

30)  No contexto do trânsito de veículos, o que é 

força centrípeta? 

 

(A) É a força que tende a jogar o veículo para fora 

da curva. 

(B) É a força que tende a jogar o veículo para 

dentro da curva. 

(C) É a força tende a levantar o carro da via. 

(D) É a força de arraste que tende a prender o 

carro à via. 

 

 

 


