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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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 Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

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 Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 

outros. 

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

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

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

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

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

10. 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.concursofortalezadosnogueiras@outlo 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 

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

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES/TRATORISTA 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Hoje, poder acompanhar todo e qualquer comentário gerado nas mídias sociais é bom para 1 

qualquer empresa. Afinal, assim como uma marca pode ser promovida, também pode se tornar 2 

vulnerável por meio do conteúdo dessas páginas. 3 

Apesar de muito se falar nessa questão, ainda há uma grande confusão sobre como utilizar as 4 

mídias sociais a favor de uma organização. Para a maioria, basta criar uma conta corporativa 5 

no Twitter e está resolvido. 6 

No entanto, o marketing nas mídias sociais vai muito além. Ele pode ser dividido em dois 7 

grupos de atividades: o gerenciamento da presença nas mídias sociais, onde estabelecemos o quê e 8 

como a empresa deve falar com o mercado nessas plataformas, e o monitoramento, que controla o que 9 

o mercado está falando sobre a companhia. 10 

Esses dois grupos de atividades são completamente distintos e independentes. Mesmo que sua 11 

empresa não queira estar presente nas mídias sociais, os internautas irão falar sobre ela. Fechar os olhos 12 

para o que está sendo dito é uma decisão muito perigosa. 13 

Por isso, as companhias devem fazer as duas coisas. Ao gerenciar a presença, deve-se definir 14 

uma estratégia para fazer parte da conversa dos usuários, de preferência, criando ações que permitam 15 

que os próprios usuários disseminem conteúdo positivo sobre a sua marca. Já no monitoramento, o 16 

foco é ouvir e agir para corrigir problemas de processos internos e, eventualmente, intervir junto ao 17 

cliente muito rapidamente. 18 

Essas práticas vêm se mostrando muito eficientes não somente para estabelecer um contato 19 

mais próximo com os clientes, como se tornou uma ferramenta certeira de mensuração do perfil de seu 20 

público. O Social Media Monitor, novo monitor de mídias sociais criado pela Chleba Agência Digital, 21 

otimiza o mapeamento dessas informações, enquanto possibilita análises por diversos ângulos. O foco 22 

é auxiliar as companhias na melhoria contínua de seus processos e na elaboração de estratégias de 23 

marketing cada vez mais direcionadas, baseado nos resultados pesquisados. 24 

Todas as informações geradas no Twitter, Google Blog Search, Google News, YouTube, 25 

Yahoo Respostas, Flickr, e Facebook, Blogs e até mesmo no site Reclame Aqui podem ser literalmente 26 

escaneadas e analisadas pelo Social Media Monitor. 27 

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.                                                                 

http://wezen.com.br/site/tag/midias-sociais/
http://wezen.com.br/site/tag/twitter/
http://wezen.com.br/site/tag/marketing/
http://wezen.com.br/site/tag/facebook/
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Dentre as vantagens desta ferramenta está a organização dos dados por meio de filtros que 28 

podem desconsiderar ou promover as citações em manifestações. Estas podem ser classificadas por 29 

tipo (positivo ou negativo), por categoria (relato de insatisfação, comprometimento de imagem, etc), 30 

grau de importância (alto, médio, baixo) e se requer intervenção ou não. Além disso, é possível acessar 31 

relatórios instantâneos de todo e qualquer movimento na conta do usuário da Social Media Monitor e 32 

baixar o Cubo de Dados, que permite a análise dos dados em planilhas dinâmicas do Excel. 33 

Entre os fatores que podem ser identificados pelo monitoramento das mídias sociais estão as 34 

falhas nos processos de atendimento a clientes ou em produtos, avaliação do impacto positivo de 35 

elogios, identificação de melhorias nos produtos e serviços através das informações postadas pelos 36 

internautas e até a identificação de clientes potenciais. 37 

Por exemplo, se um cliente fizer um post no Twitter reclamando do prazo de entrega de uma 38 

loja virtual, o lojista pode informá-lo sobre o status do pedido e dar um benefício pela inconveniência 39 

do atraso. Com esta conduta, há uma boa chance do cliente postar um comentário positivo sobre a 40 

atitude da empresa. 41 

Para o mercado, em especial empresas com produtos e serviços de consumo em massa, é mais 42 

do que necessário monitorar as mídias sociais. Em primeiro lugar, para a identificação de indícios que 43 

a permita adequar seus processos e produtos de forma contínua de forma muito mais ágil do que por 44 

meio de pesquisas. Em segundo, para identificar crises ainda em fase inicial e, por fim, para intervir 45 

rapidamente e solucionar problemas de clientes insatisfeitos. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: http://wezen.com.br/site/2010/09/o-marketing-das-midias-sociais-vai-muito-alem-de-criar-uma-conta-no-
twitter-ou-no-facebook/ 

 

http://wezen.com.br/site/2010/09/o-marketing-das-midias-sociais-vai-muito-alem-de-criar-uma-conta-no-twitter-ou-no-facebook/
http://wezen.com.br/site/2010/09/o-marketing-das-midias-sociais-vai-muito-alem-de-criar-uma-conta-no-twitter-ou-no-facebook/
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01) De acordo com o texto, hoje em dia 

 

(A)  os consumidores obrigatoriamente só compram em 

uma empresa se puderem expressar opiniões sobre 

produtos e serviços dela. 

(B) é essencial que uma empresa tenha uma página nas 

mídias sociais, porém a organização deve procurar 

saber como o público enxerga a sua marca e produtos. 

(C) as redes sociais são uma realidade e não dá para deixar 

de lado, entretanto saber a opinião de seus  usuários 

sobre a atividade de uma empresa não implica 

qualidade na prestação do serviço.  

(D) cada informação que uma empresa posta nas redes 

sociais impacta um número insignificante de pessoas. 

 

02) No texto, há 

 

(A) linguagem espontânea e descontraída. 

(B) Exclusividade do processo narrativo. 

(C) Predomínio de recursos sensoriais. 

(D) Exposição de fatos. 

 

03) Há equivalência entre o termo transcrito e o que ele 

significa em 

 

(A) “afinal” (L.2) – conclusão. 

(B) “ainda” (L.4) – inclusão. 

(C) “Por isso” (L.14) – explicação. 

(D) “enquanto” (L.22) – comparação. 

 

04) Exerce função predicativa o termo transcrito em 

 

(A) “grande” (L.4). 

(B) “coisas” (L.14). 

(C) “ferramenta” (L.20). 

(D) “novo” (L.21). 

 

05) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a 

expressão. 

 

(A) “as mídias sociais” (L.4/5). 

(B) “as duas coisas” (L.14). 

(C) “por meio de filtros” (L.28). 

(D) “pelo monitoramento” (L.34). 

 

06) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal a 

expressão 

 

(A) “todo” (L.1). 

(B) “da presença” (L.8). 

(C) “sobre a companhia” (L.10). 

(D) “a presença” (L.14). 

 

07) O verbo é o núcleo da informação em 

 

(A) “Ele pode ser dividido em dois grupos de atividades” 

(L.7/8). 

(B) “Esses dois grupos de atividades são completamente 

distintos e independentes.” (L.11). 

(C) “...é uma decisão muito perigosa. (L.13). 

(D) “...pode se tornar vulnerável” (L.2/3). 

 

08) A forma verbal transcrita, à esquerda, corresponde à 

informação, à direita, em 

 

(A) “estabelecemos” (L.8) - ação concluída no passado. 

(B) “vêm se mostrando” (L.19) – ação hipotética no 

presente. 

(C) “tornou” (L.20) – ação passada que se prolonga no 

futuro. 

(D) “permita” (L.44) – ação hipotética no presente. 
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09) Os termos “Apesar“ (L.4) e “No entanto“ (L.7), no 

texto, expressam, respectivamente, ideias de  

 

(A) Condição e conclusão. 

(B) Concessão e explicação. 

(C) Concessão e ressalva. 

(D) Conformidade e oposição. 

 

10) Passando-se a oração “uma marca pode ser 

promovida” (L.2) para a voz ativa, a forma verbal 

correspondente a “pode ser promovida” ficará sendo 

 

(A) pôde promover. 

(B) podem promover. 

(C) Poderão promover. 

(D) Podia promover. 

 

11) Exerce a mesma função sintática que o termo “dessas 

páginas” (L.3) a expressão 
 

 

(A) “de atividade” (L.11). 

(B) “do perfil” (L.20). 

(C) “dessas informações” (L.22). 

(D) “de seus processos” (L.23). 

 

12) Há um exemplo de derivação imprópria em 

 

(A) “qualquer” (L.1). 

(B) “Twitter” (L.6). 

(C) “mídias” (L.7). 

(D) “quê” (L.8). 

 

13) Quanto aos elementos linguísticos que compõem o 

texto, é correto afirmar 

 

(A) “apesar de” (L.4) e “mesmo que” (L.11) são locuções 

que expressam diferentes ideias. 

(B) O “h”, em “Hoje” (L.1), representa uma consoante 

brasileira. 

(C) “se” (L.38) introduz uma condição para a 

concretização do que se afirma depois. 

(D) Os conectores “que” e “que”, em “...que controla” 

(L.9) e “permitam que” (L15/16), são iguais do ponto 

de vista morfológico. 

14) Os grupos de letras encontrados na palavra “grande” 

(L.4) são classificados como:  

 

(A) dois encontros consonantais 

(B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente. 

(C) Apenas dígrafos 

(D) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente. 

 

15) É correto o que se afirma em 

 

(A) “chance”, em “há uma boa chance” (L.40), manterá e 

mesma função sintática se houver a troca do verbo 

haver por existir. 

(B) “como”, em “Afinal, assim como uma marca pode ser 

promovida” (L.2), exprime uma ideia de comparação. 

(C) “uma”, em “a favor de uma organização.” (L.5), 

individualiza o termo “organização. 

(D)  O sujeito de “há” (L.4) está indeterminado. 
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16) Dado o número 1987 podemos afirmar que: 

 

(A) O valor posicional do algarismo 1 é 1. 

(B) O valor posicional do algarismo 9 é 987 

(C) O valor posicional do algarismo 8 é 80. 

(D) O valor posicional do algarismo 9 é 9. 

 

17) Uma vendedora de suco precisa reduzir o preço de 

cada litro de R$ 8,00 para R$ 6,00 sem reduzir sua 

receita de vendas. Para isso ela deverá acrescentar 

mais água no suco que já tem, tendo um estoque de 45 

litros de suco a vendedora deverá adicionar: 

 

(A) De 1 a 10 litros de água. 

(B) De 11 a 20 litros de água. 

(C) De 50 a 60 litros de água. 

(D) De 61 a 70 litros de água. 

 

18)  Uma criança leu um livro em 5 dias lendo 8 páginas 

por dia. Se tivesse lido 10 páginas por dia em quantos 

dias ela teria terminado de ler esse livro? 

 

(A) 4 

(B) 3  

(C) 2 

(D) 1 

 

19) Uma costureira possui 3 fitas que medem 

respetivamente 4m, 8m e 6m. Ela precisa cortá-los em 

pedaços iguais de maior tamanho possível. Logo cada 

pedaço deve medir: 
 

(A) 1m. 

(B) 2m. 

(C) 3m. 

(D) 4m. 

 

20) Para comprar um presente de aniversário para sua mãe 

Paulo pagou R$ 18,00 e Pedro pagou R$ 12,00. Logo 

podemos afirmar que: 
 

(A) Pedro pagou 
2

3
 do valor do presente e Paulo pagou 

4

3
. 

(B) Paulo pagou 
3

5
 do valor do presente e Paulo pagou 

2

5
. 

(C) Paulo pagou  
4

3
 do valor do presente e Paulo pagou 

2

3
. 

(D) Pedro pagou 
2

5
 do valor do presente e Paulo pagou 

3

5
. 

 

 

CÁLCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATEMÁTICA                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer 

pretexto, é uma infração de trânsito: 
 

(A) gravíssima 

(B) leve 

(C) média 

(D) grave 

 

22) De acordo com o art. 235 do Código de Trânsito 

Brasileiro, conduzir pessoas, animais ou carga nas 

partes externas do veículo, salvo nos casos 

devidamente autorizados é uma infração de trânsito 

grave, que tem como medida administrativa: 

 

(A) retenção do veículo para transbordo. 

(B) retenção do veículo para regularização. 

(C) remoção do veículo. 

(D) Recolhimento do Certificado de Registro e do 

Certificado de Licenciamento Anual. 
 

23) Assinale a alternativa que apresenta uma infração de 

trânsito gravíssima: 
 

(A) Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou 

partículas em níveis superiores aos fixados pelo 

CONTRAN. 

(B) Transitar com o veículo com excesso de peso, 

admitido percentual de tolerância quando aferido por 

equipamento, na forma a ser estabelecida pelo 

CONTRAN. 

(C) Transitar com o veículo derramando, lançando ou 

arrastando sobre a via carga que esteja transportando. 

(D) Transitar com o veículo com suas dimensões ou de sua 

carga superiores aos limites estabelecidos legalmente 

ou pela sinalização, sem autorização. 

 

24) O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 

circulação obedecerá às seguintes normas, SALVO: 
 

(A) a circulação far-se-á pelo lado direito da via, 

admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. 

(B) os veículos precedidos de batedores terão prioridade 

de passagem, respeitadas as demais normas de 

circulação. 

(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 

CIRETRAN. 

(D) o condutor deverá guardar distância de segurança 

lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem 

como em relação ao bordo da pista, considerando-se, 

no momento, a velocidade e as condições do local, da 

circulação, do veículo e as condições climáticas. 

 

 

 

25) Sobre o disposto no Código de Trânsito Brasileiro 

acerca da sinalização do trânsito, marque a alternativa 

ERRADA. 

 

(A) Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser 

afixada sinalização específica e adequada. 

(B) A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou 

símbolos ao longo das vias condiciona-se à posterior 

aprovação do órgão ou entidade com circunscrição 

sobre a via. 

(C) A responsabilidade pela instalação da sinalização nas 

vias internas pertencentes aos condomínios 

constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas 

de estacionamento de estabelecimentos privados de 

uso coletivo é de seu proprietário.    

(D) Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito 

com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres 

deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou 

demarcadas no leito da via. 

 

26) Os condutores das categorias C, D e E deverão 

submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação 

e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. A 

respeito disso, assinale a opção correta. 

 

(A) Este exame buscará aferir o consumo de substâncias 

psicoativas que, comprovadamente, comprometam a 

capacidade de direção e deverá ter janela de detecção 

mínima de 120 (cento e vinte) dias, nos termos das 

normas do Contran.  

(B) É garantido o direito de contraprova e de recurso 

administrativo no caso de resultado positivo para o 

exame toxicológico, nos termos das normas do 

Contran.         

(C) A reprovação no exame toxicológico terá como 

consequência a suspensão do direito de dirigir pelo 

período de 2 (dois) meses, condicionado o 

levantamento da suspensão ao resultado negativo em 

novo exame, e vedada a aplicação de outras 

penalidades, ainda que acessórias.     

(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                          QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá, 

EXCETO: 

 

(A) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de 

trânsito de origem, acionando a luz indicadora de 

direção do veículo ou fazendo gesto convencional de 

braço, adotando os cuidados necessários para não pôr 

em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que 

ultrapassou. 

(B) indicar com antecedência a manobra pretendida, 

acionando a luz indicadora de direção do veículo ou 

por meio de gesto convencional de braço. 

(C) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, 

de tal forma que deixe livre uma distância lateral de 

segurança. 

(D) indicar com antecedência a manobra pretendida, 

exclusivamente acionando a luz indicadora de direção 

do veículo. 

 

28) Dentre as ações de prevenção de incêndio, pode-se 

destacar algumas simples que podem evitar desastres, 

como: 

 

I. A proibição do fumo em locais onde existam grandes 

quantidades de materiais combustíveis. 

II. Não armazenar materiais, sem que haja ordem e 

limpeza no local. 

III. Utilizar a desenergização do ambiente, ao final do 

expediente, de todos os equipamentos elétricos 

utilizados em todos os setores da empresa. 

IV. Manter produtos voláteis, como álcool de cozinha e 

fósforos longe do alcance de crianças, em local 

ventilado e afastado de fontes de calor. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) II, III e IV 

(B) I, II e III 

(C) I, II, III e IV 

(D) I e IV 

 

29) O método de combate ao fogo através de abafamento: 

 

(A) consiste na redução da temperatura da área afetada 

pelas chamas evitando assim se chegar ao ponto de 

fulgor do material em combustão. 

(B) busca desagregar o combustível do processo de 

combustão com o objetivo do fogo não passar para 

outras áreas ainda não afetadas.  

(C) consiste na retirada ou redução do teor de oxigênio no 

local da combustão. É o método mais eficaz no 

combate ao incêndio classe B. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

30) Acerca dos aspectos gerais relacionados ao sistema de 

freios de um veículo, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) a energia do sistema de freio é fornecida pelo 

motorista, neste caso, energia muscular.  

(B) o pedal de freio é um dispositivo de acionamento 

direto do sistema de freio. 

(C) O comprimento do pedal e o ponto de ligação do 

acionador do servofreio/cilindro mestre não são 

medidas determinantes para relação do pedal. 

(D) Para que a pressão aplicada ao fluído chegue aos 

pistões e estes desempenhem a força de frenagem 

necessária, devem existir dispositivos que transmitam 

essa pressão. O fluído de freio é um deles, mas corre 

dentro de mangueiras e tubulações até alcançar os 

pistões de cilindros de roda e pinças, sendo as 

mangueiras também dispositivos de transmissão. 

 

31) NÃO é um componente do sistema de freios 

 

(A) Pedal. 

(B) Cilindro mestre. 

(C) Tambor de freio. 

(D) Cabeçote. 

 

32) “É um dispositivo amplificador de freio. Sua função é 

aumentar a força recebida pelo pedal de freio através 

da diferença de pressão entre duas câmaras.  
 

O fragmento acima se refere ao: 

(A) pistão. 

(B) servofreio. 

(C) fluído de freio. 

(D) freio de cilindro. 

 

33) É o nome dado aos componentes que saem da caixa no 

sentido das rodas. Apresentam forma articulável para 

que seja possível acompanhar a suspensão. Há 

também uma espécie de coifa de proteção para evitar 

possíveis contaminações aos elementos interno. 
 

O componente da direção citado acima é: 

(A) volante de direção. 

(B) terminal de direção. 

(C) caixa de direção. 

(D) barra de direção. 

 

34) _________________ é um dispositivo eletrônico 

operado pela unidade de controle do veículo, que evita 

que as rodas derrapem, o que ocorre quando há perda 

de aderência sobre o asfalto. 
 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

(A) Aerodinâmica. 

(B) Anticongelante. 

(C) Antiderrapante. 

(D) ABS. 
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35) Observe os itens a seguir relacionados aos blocos do 

motor. 

 

I. O bloco do motor compreende todos os cilindros e o 

eixo do motor, incluindo todos os encaixes usados para 

prendê-lo ao chassi do veículo. 

II. Os modelos mais recentes são feitos de alumínio a fim 

de diminuir o peso e melhorar a refrigeração em 

motores à gasolina. 

III. motores a diesel apresentam bloco de motor feito de 

ferro-grafite compactado. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) I e II 

(C) III 

(D) I 

 

36) Acerca das noções gerais sobre primeiros socorros, 

assinale a opção ERRADA. 

 

(A) Primeiros socorros são procedimentos de emergência 

que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de 

morte, visando manter os sinais vitais e evitando o 

agravamento, até que ela receba atendimento 

definitivo. 

(B) Qualquer pessoa que for realizar o atendimento pré-

hospitalar, mais conhecido como primeiros-socorros, 

deve antes de tudo, atentar para a sua segurança. No 

impulso de ajudar as vítimas, não justifica a realização 

de atitudes inconsequentes, que acabam 

transformando o socorrista em uma nova vítima. 

(C) É considerado um atendimento inicial e definitivo, que 

não requer ajuda da equipe de socorristas 

profissionais. 

(D) Pode ser definido como o primeiro atendimento 

realizado a uma pessoa que sofreu algum trauma, lesão 

ou mal súbito. 

 

37) São causas de diminuição da temperatura corporal: 

 

I. Exposição ao frio. 

II. Hemorragias. 

III. Estado de choque. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) III 

 

 

 

 

 

 

 

 

38) Apneia é considerada: 

 

(A) a respiração normal, com movimentos regulares, sem 

dificuldades. 

(B) a ausência dos movimentos respiratórios. 

(C) a dificuldade na execução dos movimentos 

respiratórios. 

(D) o aumento da frequência respiratória. 

 

39) São sinais vitais do corpo humano, EXCETO: 

 

(A) pulso 

(B) pressão arterial 

(C) respiração 

(D) braço 

 

40) Em um atendimento de primeiros socorros, são sinais 

comuns de asfixia: 

 

I. Respiração rápida e ofegante ou ruidosa. 

II. Convulsões. 

III. Dedos e lábios azulados. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) II 

(C) I e III 

(D) I 

 

 

 


