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01) Não é correto adotar a seguinte conduta para
imobilização em caso de fratura:
A) Antes de imobilizar, puxar o membro colocando-o na
posição natural.
B) Aplicar panos limpos sobre as fraturas expostas.
C) Manter a vítima deitada.
D) O comprimento de uma tala deverá ser suficiente para
imobilizar, também, a articulação.

02) Em caso de acidente:
A) É obrigação de todos retirar, imediatamente, o veículo
do local.
B) Não existe obrigação legal em socorrer.
C) É obrigação de todos prestar ou providenciar auxílio,
desde que não corra risco pessoal.
D) É obrigação de socorrer, apenas, o causador do
acidente.

03) Embora cada acidente tenha suas circunstâncias
peculiares, algumas medidas devem ser tomadas pelo
socorrista, dentre elas:
A) Aliviar a dor, oferecendo analgésico à vítima.
B) Assumir a situação de emergência.
C) Transportar a vítima em qualquer situação.
D) Oferecer líquido à vítima.

04) Em caso de acidente com vítima, qualquer
cidadão deve:
A) Retirar a vítima de dentro do veículo imediatamente.
B) Transportar a vítima imediatamente.
C) Sinalizar o local e solicitar atendimento especializado às
vítimas.
D) Afastar-se do local imediatamente.

05) O melhor local no corpo para se verificar a
pulsação é:
A) No pescoço .
B)  No pé.
C) No punho.
D) Em alguma veia saliente.

06) Não sendo possível, a chegada imediata do resgate,
o cuidado indicado na presença de sangramento
abundante é:
A) Dar bastante líquido para a pessoa ir tomando.
B) Fazer compressão no local do sangramento.
C) Jogar bastante água oxigenada para coagular e limpar o
ferimento.
D) Deixar o sangramento parar sozinho.

07) O procedimento correto com o acidentado que sofreu
queimaduras é:
A) Esfrie a área com água sanitária.
B) Passar pasta de dente na ferida.
C) Cobrir a ferida com um pano úmido.
D) Dar leite para a pessoa tomar.

PRIMEIROS SOCORROS 08) Não constitui requisito obrigatório a um socorrista:
A) Ser solidário.
B) Ser firme e dedicado.
C) Ser calmo.
D) Ser da área de saúde.

09) Agir com prudência, respeitar os limites de seu
conhecimento, seguir os protocolos estabelecidos, prevenir e
evitar danos maiores são entre outras ações do:
A) Ciclista.
B) Socorrista.
C) Pedestre.
D) Passageiro.

10) SAMU significa:
A) Seção de Atendimento Médico Urbano.
B) Serviço de Auxílio Médico de Urgência.
C) Seção de Auxílio Móvel ao Usuário.
D) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

11) O sinal vital que não varia com a idade é:
A) Temperatura.
B)  Pulso.
C)  Respiração. 
D)  Pressão arterial. 

12) Não constitui procedimento correto com uma vítima
em estado de choque:
A) Manter a vítima deitada com as pernas elevadas, se não
houver fratura dos membros.
B) Afrouxar suas roupas.
C)  M  a respiração
D) Dar bastante líquido à vítima inconsciente que vomitou.

13) Em um acidente de trânsito com vítima, o que se
deve fazer:
A) Tentar conversar com a vítima.
B) Movimentar a vítima.
C) Fazer torniquete.
D) Retirar o capacete do motociclista.

14) Nas hemorragias externas devemos:
A) Fazer torniquete para conter o sangramento.
B) Dar líquido para a vítima ingerir.
C) Evitar contato direto com o sangue da vítima.
D) Movimentar a vítima.

15) A incapacidade de reagir a estímulos nas pernas e
nos braços, após um acidente é indício de:
A) Traumatismo Femural.
B) Lesão de coluna.
C) Traumatismo Radial.
D) Lesão da cabeça.

16) Não é procedimento em caso de amputação de membro:

A) Fazer compressão no local, para conter o sangramento.
B) Colocar, a parte amputada, em um saco plástico.
C) Colocar, a parte amputada, diretamente no gelo.
D) Levar, a parte amputada, com a vítima para o hospital.
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17) Constituem alguns equipamentos e sistemas do
veículo importantes para evitar situações de perigo que
podem levar a acidentes de trânsito:
A)  Freios e pneus.
B)  Iluminação e lanternas indicadoras de direção.
C)  Suspensão e sistema de direção.
D) Todas as alternativas estão corretas.

18) Para manter, sempre, o seu veículo em condições
seguras, é importante fazer:
A) Manutenção somente, quando apresentar desgaste de
algum componente.
B) Manutenção periódica e preventiva.
C) Troca do óleo lubrificante diariamente.
D) Verificar, diariamente, a calibragem dos pneus.

19) As alterações exigidas nos limites de velocidade
estabelecidos nas vias, variam de acordo com as
condições:
A) Da condição física da via.
B) Todas as alternativas estão corretas.
C) Do veículo e da carga.
D) Das condições meteorológicas.

20) Ao passar por um trecho da via escorregadio, o
procedimento correto do condutor é:
A) Reduzir a velocidade com freadas bruscas.
B) Reduzir a velocidade, com antecedência, firmar a direção
e redobrar a atenção.
C) Reduzir a velocidade efetuando mudanças abruptas da
direção.
D) Todas as opções estão corretas.

21) O melhor tipo de cinto de segurança é:
A) Diagonal.
B) Três pontos.
C) Dois pontos.
D) Subabdominal.

22) No acostamento é proibido:
A) Parar ou estacionar veículos em situação de emergência.
B) Circular pedestres.
C)  Parar para realizar manobras.
D) Trafegar com veículos automotores.

23) Antes de efetuar uma viagem, o condutor deverá
verificar os itens:
A) Nível de óleo lubrificante e água do radiador.
B) Palhetas do limpador de parabrisa e funcionamento dos
faróis.
C) Luzes indicativas de direção e luz de freio.
D) Todas as alternativas estão corretas.

24) O motociclista circulando em piso molhado ou cheio
de areia deve:
A) Utilizar, somente, o freio dianteiro.
B) Utilizar os freios traseiro e dianteiro de forma brusca.
C) Utilizar, somente, o freio traseiro.
D) Utilizar os freios dianteiro e traseiro de forma muito suave.

25) Os retrovisores externos têm por finalidade:
A) Reduzir a possibilidade de “pontos cegos” ou sem
alcance visual.
B) Todas as alternativas estão corretas.
C) Auxiliar o condutor na execução de manobras.
D) Auxiliar no deslocamento lateral.

26) O cinto de segurança é um equipamento que deve
ser usado:
A) Pelo condutor e passageiro do banco dianteiro.
B) Pelos passageiros dos bancos traseiros.
C) Pelos ocupantes do veículo, excetuando gestantes e
crianças.
D) Por todos os ocupantes do veículo.

27) A velocidade que permite ao condutor reagir diante
de um obstáculo, um pedestre ou outro veículo é a:
A) Máxima permitida para a via onde está circulando.
B) Compatível com as características da via onde está
circulando.
C) Máxima de 80 Km/h, de acordo com a legislação de
trânsito.
D) De 30 Km/h, em qualquer via.

28) Não é efeito direto dos acidentes de trânsito:
A) Danos pessoais e materiais.
B) Pagamento de indenização pelo estado ou pelo particular.
C) Pagamento do Seguro Obrigatório.
D) Morte. 

29) Assinale a alternativa que responda a questão:
Crianças com até ____ anos de idade, somente, podem
ser transportadas no banco _________, acomodadas em
dispositivos de retenção afixado ao cinto de segurança
do veículo.
A) 07; dianteiro.
B) 10; dianteiro.
C) 10; traseiro.
D) 12; traseiro.

30) Para garantir a estabilidade da motocicleta nas
curvas, o condutor deverá solicitar ao “carona” que:
A) Movimente o corpo da mesma maneira que o condutor.
B) Movimente o corpo em sentido contrário ao do condutor.
C) Mantenha-se em posição reta.
D) A posição do “carona” não interfere na estabilidade da
motocicleta.
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Agir conforme as suas limitações.

07) O procedimento correto com o acidentado que 
sofreu queimaduras provocada por chamas é:
A) Esfriar a área com água corrente.

C) Cobrir a ferida com um pano seco.
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01) As inspeções periódicas de emissão de gases, nos
veículos automotores e indústrias, podem ajudar a
melhorar as condições de vida dos habitantes dos
centros urbanos, pois objetivam:
A) Contribuir para a segurança dos veículos.
B) Reduzir as emissões dos poluentes.
C) Diminuir o desgaste do motor.
D) Diminuir a emissão de ozônio.

02) Substâncias corrosivas são aquelas:
A) Que causam danos ambientais.
B) Que não apresentam riscos para os seres vivos.
C) Que não contém micro-organismos infecciosos.
D) Que não oferecem perigo em contato com a pele.

03) Os rótulos de risco identificados na planilha, com o
título MOPE, são usados nos veículos destinados ao
transporte de:
A) Produtos artesanais.
B) Cargas indivisíveis.
C) Cargas perecíveis.
D) Produtos perigosos.

04) Um dos principais problemas urbanos é o excesso
de emissão de ruídos (poluição sonora). Os proprietários
de veículos podem ajudar na redução deste problema,
desde que:
A) Regulem periodicamente o motor.
B) Mantenham o silenciador em bom estado.
C) Todas as respostas estão corretas.
D) Não utilizem livremente os dispositivos sonoros dos
veículos.

05) O órgão coordenador do meio ambiente em todo o
Território Nacional é o:
A) INMETRO.
B) CONAMA.
C) DETRAN.
D) DENATRAN.

06) Nas grandes cidades, as principais fontes de
poluição do ar são:
A) As queimadas.
B) A queima de carvão.
C) Os automóveis e as indústrias.
D) Os incineradores.

07) Exercitar a cidadania é:
A) Manter, sempre, os faróis altos acesos.
B) Jogar lixo ou qualquer objeto pela janela do veículo.
C) Danificar as plantações às margens das vias rurais.
D) Preservar a natureza, usufruindo dos recursos que nos é
dado.

08) O veículo automotor para não poluir o ambiente,
precisa trafegar:
A) Emitindo gases poluentes acima do permitido.
B) Emitindo fuligem.
C) Com o motor regulado.
D) Com o sistema de escapamento danificado.

MEIO AMBIENTE E CONVÍVIO SOCIAL 09) A chuva ácida provoca:
A)  Crescimento das florestas.
B)  Derretimento das calotas polares.
C)  Desertificação.
D)  Conservação das estruturas de mármore.

10) O condutor para transportar um produto perigoso
deve se submeter ao Curso de Treinamento
denominado:
A) DD - Direção Defensiva.
B) MOPE - Movimentação de Produtos Especiais.
C) PS - Primeiros Socorros.
D) MA - Meio Ambiente.

11) O meio ambiente engloba em seus estudos gerais:
A) O homem, a natureza e os catalisadores.
B) O homem, a natureza e os poluentes.
C) O homem, as perspectivas teóricas e as mutações da
fauna.
D) O homem, a natureza e seus elementos.

12) São fatores que contribuem para melhorar o meio
ambiente:
A) Todas as alternativas estão corretas.
B) Fazer manutenção periódica nos veículos.
C) Reciclagem de materiais.
D) Redução de gases poluentes através da colocação
de filtros.

13) A má conservação e a regulagem inadequada dos
veículos:
A) Contribuem, principalmente, para a poluição do ar e a
poluição sonora.
B) Contribuem para a poluição da água, apenas.
C) Não agridem o meio ambiente.
D) Acarretam, única e exclusivamente, o desgaste do
veículo.

14) Somos cidadãos quando:
A) Sempre percebemos atitudes inadequadas dos outros e
ignoramos as nossas.
B) Buzinamos para avisar o condutor da frente, que o sinal
está aberto.
C) Temos um comportamento positivo, eficaz, contribuindo
sempre para a segurança de todos.
D) Estacionamos em local proibido, mesmo que seja por
alguns minutos.

15) Nas grandes cidades, as principais fontes de
poluição do ar são:
A) As queimadas.
B) A queima do carvão.
C) Os incineradores.
D) Os veículos automotores e as indústrias.

16) Assinale a alternativa correta. Dos elementos,
abaixo citados, não contribui para a poluição do ar:
A) Fuligem.
B) Vapor de água.
C) Queimadas.
D) Monóxido de carbono.
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17) Não constitui medida básica para prestar assistência
à vítima de acidente, após ter sinalizado o local:
A) Assumir a situação.
B) Proteger o acidentado.
C) Verificar, primeiramente, os sinais vitais.
D) Determinar que o acidentado busque socorro.

18) Vítima de acidente pede água para beber. Nessa
situação, você deve:
A) Mantê-la em jejum.
B) Dar bastante líquido para hidratar a vítima.
C) Deixá-la beber, apenas o que quiser.
D) Dar leite ou líquido adocicados, de preferência.

19) O procedimento correto na impossibilidade da
presença do Resgate, quando a vítima apresenta
objeto empalado no ferimento de acidente de
trânsito, é:
A) Proteger o ferimento com bandagens e retire o objeto.
B) Proteger o ferimento com bandagens e não retire o
objeto.
C) Remover o objeto empalado e controle o sangramento.
D) Remover o objeto empalado e lave o ferimento com água
e sabão

20) Vítima que usava cinto de segurança está
inconsciente dentro do veículo. Nessa situação você
deve:
A) Sinalizar o local e chamar o resgate.
B) Retirar o cinto de segurança.
C) Retirar a vítima do veículo e deitá-la.
D) Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível.

21) Não constitui procedimento correto diante de
acidente de trânsito, com vítima:
A) Arrastar a vítima do local do acidente.
B) Sinalizar o local, para evitar novos acidentes.
C) Acionar o pisca-alerta dos veículos próximo ao local.
D) Definir a melhor colocação do triângulo.

22) Ao transportar uma vítima é incorreto:
A) Manter a vítima em jejum.
B) Transportar a vítima imobilizada.
C) Manter, a qualquer custo, a vítima acordada.
D) Manter as vias aéreas livres, desobstruídas.

23) Para evitar agravamento do acidente de
trânsito como novas colisões, atropelamento ou
incêndios, deve-se de imediato tomar a seguinte
providência:
A) Sinalizar o local.
B) Retirar a vítima do veículo.
C) Retirar o veículo do local.
D) Verificar a situação das vítimas.

24) São serviços gratuitos de atendimento às
emergências que podem ser acionados em caso de
acidente:
A) Corpo de Bombeiros, reboque, Defesa Civil.
B) Corpo de Bombeiros, DER, Polícia Militar.
C) Corpo de Bombeiros, plano de saúde, hospital mais próximo.
D) Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar.

25) As ações, a serem realizadas pelo
socorrista no local do acidente :

A) Retirar o veículo do local, sinalizar o local.
B) Retirar a vítima do veículo, sinalizar o local.
C) Pedir socorro, controlar a situação, verificar a situação
das vítimas.
D) Medir a pressão arterial e dar líquido à vítima.

26) Em acidentes de trânsito, afastar os curiosos, se for
seguro, desligar o motor do veículo envolvido e orientar
para que não fumem no local. É uma ação do socorrista
para a possibilidade de ocorrência de:
A) Atropelamento.
B) Incêndio.
C) Óleo e/ou obstáculo na pista.
D) Cabos de eletricidade caindo no local.

27) Em acidente automobilístico envolvendo veículo com
passageiros e fio elétrico caído sobre o veículo, os
passageiros deverão, até ser desligada a energia:
A) Serem retirados imediatamente.
B) Sair um a um do veículo.
C) Afastar o veículo do fio elétrico.
D) Permanecer no veículo.

28) Ao acionar o serviço de atendimento, o socorrista
não deverá passar as seguintes informações:
A) Gravidade aparente do acidente.
B) Nome da rua ou rodovia e número próximo.
C) Endereço e número do telefone da vítima.
D) Tipo de acidente, se envolve carro, motocicleta, colisão,
atropelamento etc.

29) Uma vítima de acidente de trânsito está
gritando, com muita dor. Nessa situação, você
deve:
A) Dar remédio para dor.
B) Fazer compressas geladas no local da dor.
C) Fazer compressas quentes no local da dor.
D) Esperar a chegada do resgate.

30) Conter o sangramento com gaze estéril, sem
aplicar pressão direta e chamar o resgate é
procedimento adequado em caso de:
A) Parada respiratória.
B) Acidente em que a vítima apresenta fratura aber ta
com sangramento.
C) Parada cardíaca.
D) Crise convulsiva.
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