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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.figueiropolis2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 

 

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, pagers, walkmans, 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 processo 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 Concurso Público. 

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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 09 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

PÍLULA DO BARULHO  

 

A religião certamente é um dos motores das expectativas positivas. 1 

Pesquisador das relações entre saúde e religiosidade há mais de trinta anos, o 2 

psiquiatra Harold      Koening, da Universidade Duke, na Carolina do Norte, 3 

concluiu, em uma de suas       muitas análises, que a fé aumentava a sobrevida das 4 

pessoas em 29 %. Isso ajuda na   5compreensão de fenômenos como o das “pílulas 5 

de Frei Galvão”, muito conhecidas   6entre os católicos. [...] A diferença das “pílulas 6 

de Frei Galvão” é que ninguém as toma como remédio, mas como amuleto de sorte, 7 

uma crença. É fé, não é ciência. [...] 8 

“O ser humano nasce profundamente dependente e é acostumado a 9 

esperar a      providência, que o outro dê aquilo que lhe falta”, explica o psicanalista 10 

e médico   Jorge Forbes. “A religião é parte desse ciclo; ela é a renovação de uma 11 

esperança que cessa quando as dúvidas do indivíduo não podem ser respondidas 12 

pela razão.” Indevido, e mesmo inaceitável, é um ministro da Saúde achar que a 13 

ciência pode ser irrelevante ou substituída pela fé, como fez Ricardo Barros. [...] Só 14 

a ciência dirá, ao seu tempo e ao seu ritmo, se a fosfoetalomina é mesmo a pílula do 15 

câncer. Se for, tanto melhor para os pacientes, as famílias, os médicos, os cidadãos, 16 

o Brasil, o mundo. Mas, mesmo com toda essa esperança, é preciso agir com 17 

prudência. Talvez a resposta só apareça em cinco anos. Até lá haverá muita dor. 18 

Mas também se evitará muita dor. Alcilena, a mãe do advogado que foi à justiça 19 

pedir a fosfo, chegou a tomá-la por vinte dias, mas morreu vítima do câncer que 20 

vinha sofrendo. 21 

 

Adaptado de ALEGRETTI, Fernanda e THOMAS, Jennifer Ann. VEJA, n.21, ano 49, ed.2479, 25 

maio, 2016, p.77-83. 

 

 

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.                                                                 
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01) Considerando as ideias do texto, marque a 

alternativa correta:  

 

A) A fé é suficiente para curar qualquer doença. 

B) As “pílulas de Frei Galvão” e a pílula do câncer têm 

comprovação científica quanto à cura das doenças. 

C) No texto há uma crítica ao ministro da Saúde por 

valorizar mais a fé do que a ciência.  

D) O exemplo de Alcilena, apresentado no final do texto, 

comprova que a pílula do câncer tem efeito curativo.  

 

02) A expressão “agir com prudência” (L. 17/18) aparece, 

no texto, com o sentido de: 

 

A) Agir com intolerância 

B) Agir com ironia 

C) Agir com determinação 

D) Agir com moderação   

 

03) Assinale a alternativa que apresenta palavras com 

ditongo, hiato e dígrafo, respectivamente: 

 

A) Relações (L. 2) – religião (L.1) – expectativas (L.1) 

B) Mais (L.2) – saúde (L.2) – pessoas ( L.5)   

C) Muita (L18) – positivas (L.1) – chegou (L.20) 

D) Esperança (L.17) – essa (L.17) –nasce (L.9)  

 

04) A alternativa que contém APENAS palavras com 

encontro consonantal é: 

 

A) Sobrevida (L.4) – pessoas (L.5) – muitas (L.4) 

B) Conhecidas (L.6) - entre (L.6) – ninguém (L.7) 

C) Crença (L.8) – profundamente (L.9) – ciclo (L.11)   

D) Outro (L.10) – resposta (L.18) – vítima (L.20) 

 

05) As palavras chegou (L.20) – câncer (L.16) e pílula 

(L.15), quanto ao acento tônico, podem ser 

classificadas, respectivamente, como: 

 

A) Oxítona – paroxítona – proparoxítona   

B) Paroxítona – oxítona – proparoxítona  

C) Oxítona – proparoxítona – paroxítona  

D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 

06) Marque a alternativa que justifica o emprego das 

vírgulas na frase: “Só a ciência dirá, ao seu tempo e 

ao seu ritmo, se a fosfoetalomina é mesmo a pílula do 

câncer” (L. 14/16): 

 

A) Separam vocativo 

B) Separam aposto 

C) Separam adjunto adverbial  

D) Separam oração coordenada 

 

07) A alternativa em que todas as palavras mudariam de 

sentido, caso estivessem sem acento, é: 

 

A) Católicos (L.6) – haverá (L.18) –  ciência (L.8) 

B) Indivíduo (L.12)– até (L.18) –  vítima (L.20) 

C) Médico (L.11) – providência (L.10) – dúvidas (L.12)  

D) Inaceitável (L.13) – saúde (L.13) – remédio (L.7)  

 

08) Marque a sequência cuja divisão silábica está 

correta: 

 

A) Com-pre-en-são (L.5) /  pru-dên-cia (L.18)  

B) In-a-cei-tá-vel (L.13) / ad-vo-ga-do (L.19) 

C) P-si-ca-na-lis-ta (L.10) / fa-mí-li-a (L.16) 

D) Subs-ti-tu-í-da (L.14) / mo-rreu (L.20) 

 

09) Na frase “Até lá, haverá muita dor.” (L.18), o vocábulo 

destacado é: 

 

A) Substantivo 

B) Advérbio   

C) Adjetivo 

D) Conjunção 

 

10) Assinale a alternativa que contenha uma palavra 

com sílaba tônica: 

 

A) Caderno 

B) Barata 

C) Máquina 

D) Sozinho 
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ÁREA LIVRE 

11) Analise a frase a seguir: “Nada acontece por acaso, ou 

seja, tudo depende de nosso esforço.”. As vírgulas 

empregadas são utilizadas devido à seguinte regra 

gramatical: 

 

A) Utilizam-se vírgulas para isolar elemento de valor 

meramente explicativo. 

B) Utilizam-se vírgulas para marcar orações 

subordinadas. 

C) Utilizam-se vírgulas para isolar elementos repetidos 

em uma enumeração. 

D) Utiliza-se vírgula para separar elementos que 

exercem a mesma função na oração. 

 

12) Analise as afirmativas abaixo: 

 

I- Aparatoso é antônimo de humilde. 

II- Portanto é sinônimo de consequentemente. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II são corretas. 

D) As afirmativas I e II são falsas. 

 

13) Nas alternativas abaixo, marque as que só contém 

dígrafos? 

 

A) Chave – cheque – mala - xadrez 

B) Ponta – malha – calha – nascer 

C) Crescer – abraçar – almoço – dança 

D) Dedo – molho – quero – queijo 

 

14) Assinale a alternativa que só contém substantivos 

próprios. 

 

A) mandioca – papagaio - carnaval 

B) leitão – Adidas - Diniz 

C) Paula – Curitiba - Tietê 

D) João – celular - planeta 

 

15) Com relação ao emprego das letras S e Z analise as 

palavras abaixo: 

 

I- Rigidez 

II- Deslisante 

III- Conseder. 

 

O emprego está correto nos itens: 

 

A) I e II 

B) II e III 

C) Apenas no item I 

D) Todos estão incorretos. 
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CÁLCULOS 

 

 

16) Em um grupo de 50 pessoas, 40% são homens e 60% 

das mulheres são solteiras. O número de mulheres 

casadas é: 

 
A) 30 

B) 18 

C) 12 

D) 20 

 
17) Numa maratona o primeiro colocado está a 60 

metros do segundo colocado. Após um dado instante, 

observa-se que enquanto o primeiro anda 13 metros 

o segundo anda 16 metros. Quantos metros deverá 

andar o segundo colocado para alcançar o primeiro? 

 
A) 220m 

B) 260 m 

C) 270 m 

D) 320 m 

 
18) Uma pessoa levou 1 hora, 30 minutos e 40 segundos 

para realizar determinada tarefa. O tempo total de 

trabalho dessa pessoa, em segundos, vale: 

 
A) 580 

B) 5440 

C) 4680 

D) 130 

 
19) Vitor tem 39 anos e seu filho tem 11 anos. Qual era a 

idade de Vítor quando seu filho nasceu? 

 
A) 24 anos 

B) 26 anos 

C) 28 anos 

D) 30 anos 

 

20) O dono de uma papelaria compra cada três 

envelopes, de um mesmo tipo por R$ 0,10 e revende 

cada cinco deles por R$ 0,20. Quantos desses 

envelopes deve vender para obter um lucro de R$ 

20,00? 

 
A) 3000 

B) 2000 

C) 2500 

D) 1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Analise: 

 

 

 

 

 

 

 

A placa de advertência acima denominada “A-42c” 

adverte o condutor do veículo: 

 

A) Da existência, adiante, de uma via estreita. 
B) Da existência, no local de cruzamento de linha férrea. 
C) Da existência de uma via onde os fluxos de tráfego de 

mesmo sentido de circulação passam a ser divididos 
por um canteiro ou obstáculo. 

D) Do início da pista dupla. 
 

22)  Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar 
constantemente as condições físicas da via, do 
veículo e da carga, as condições meteorológicas e a 
intensidade do trânsito, obedecendo aos limites 
máximos de velocidade estabelecidos para a via. O 
condutor não deve ainda obstruir a marcha normal 
dos demais veículos em circulação sem causa 
justificada, transitando a uma velocidade 
anormalmente reduzida. 

 
Com base no disposto no Código Brasileiro de Trânsito, o 
trecho acima: 
 
A) Está totalmente correto. 
B) Está totalmente incorreto. 
C) Tem apenas a primeira frase correta. 
D) Tem apenas a segunda frase correta. 
 
23)  A habilitação para conduzir veículo automotor e 

elétrico será apurada por meio de exames que 
deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade 
executivos do Estado ou do Distrito Federal, do 
domicílio ou residência do candidato, ou na sede 
estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o 
condutor preencher os seguintes requisitos: 

 
(__) ser penalmente imputável; 
(__) saber ler e escrever; 
(__) possuir Carteira de Identidade ou equivalente. 
 
Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as 
falsas: 
 
A) V-V-F. 
B) V-F-V. 
C) F-F-F. 
D) V-V-V. 

 
 
 
 

24)  Dirigir o veículo com validade da Carteira Nacional 

de Habilitação vencida há mais de trinta dias, é uma 

infração: 

 

A) Leve. 

B) Média. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

25)  Trata-se de um ato caracterizado como uma infração 

de trânsito “Leve”: 

 

A) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 

substâncias. 

B) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 

indispensáveis à segurança. 

C) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam 

atravessando a via pública, ou os demais veículos. 

D) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres 

ou veículos, água ou detritos. 

 

26)  O catalisador é um componente do carro, 

pertencente ao: 

 

A) Sistema de direção. 

B) Escapamento. 

C) Pistão. 

D) Câmbio. 

 

27)  Analise: 

 

 

 

 

 

 

 

A placa de regulamentação acima denominada “R-7” 

indica ao condutor: 

 

A) Trânsito exclusivo de carros. 

B) Conserve-se à direita. 

C) Proibido ultrapassar. 

D) Proibido o trânsito de veículos. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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28)  O condutor de veículos para realizar uma manobra 
na via/pista de trânsito deve: 

 

A) Indicar com antecedência a manobra pretendida, 
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou 
por meio de gesto convencional de braço. 

B) Para o veículo e verificar se existe no local outro 
condutor com a mesma intenção. 

C) Indicar com antecedência a manobra pretendida, 
somente com a utilização de luz indicadora de 
direção do veículo. 

D) Indicar com antecedência a manobra pretendida, 
somente com a utilização de gesto convencional de 
braço. 
 

29) Sobre as normas gerais de circulação e conduta, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Os usuários das vias terrestres devem se abster de 
todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo 
para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, 
ou ainda causar danos a propriedades públicas ou 
privadas. 

B) Os usuários das vias terrestres devem obstruir o 
trânsito em situações festivas, sem a necessidade de 
pedir autorização dos órgãos competentes.  

C) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias 
públicas, o condutor deverá 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. 

D) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de 
seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 
indispensáveis à segurança do trânsito. 

 
30) 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, 
estacionamento e parada, quando em serviço de 
urgência e devidamente identificados por 
dispositivos regulamentares de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitente. Assinale a 
alternativa que NÃO representa uma disposição 
relacionada a veículos desta natureza. 

 

A) Quando os dispositivos estiverem acionados, 
indicando a proximidade dos veículos, todos os 
condutores deverão deixar livre a passagem pela 
faixa da direita, indo para a esquerda da via e 
parando, se necessário. 

B) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão 
aguardar no passeio, só atravessando a via quando o 
veículo já tiver passado pelo local. 

C) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de 
iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer 
quando da efetiva prestação de serviço de urgência. 

D) A prioridade de passagem na via e no cruzamento 
deverá se dar com velocidade reduzida e com os 
devidos cuidados de segurança, obedecidas as 
normas presentes no Código Nacional de Trânsito. 

31) Constitui INFLAÇÃO GRAVÍSSIMA: 

 

A) Deixar de reduzir a velocidade do veículo próximo a 

escolas, hospitais, estações de embarque e 

desembarque de passageiros ou onde haja intensa 

movimentação de pedestres. 

B) Transitar pela faixa da direita, regulamentada como 

de circulação exclusiva para determinado tipo de 

veículo, exceto para acesso a imóveis ou conversões 

à direita. 

C) Transitar em velocidade superior à máxima 

permitida para o local, medida por instrumento ou 

equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito 

rápido, vias arteriais e demais vias com velocidade 

superior à máxima em mais de 20% (vinte por 

cento) até 50% (cinquenta por cento). 

D) Dirigir com fones de ouvido conectados a aparelho 

de som ou falando ao telefone celular. 

 

32) Antes de efetuar uma ultrapassagem, o condutor 

deverá se certificar de: 

 

A) Indicar com antecedência a manobra pretendida, 

acionando a luz indicadora de direção do veículo ou 

por meio de gesto convencional de braço. 

B) Afastar-se do usuário ou usuários aos quais 

ultrapassará, de tal forma que deixe livre uma 

distância lateral de segurança. 

C) A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa 

extensão suficiente para que sua manobra não ponha 

em perigo ou obstrua o trânsito que venha em 

sentido contrário. 

D) Após a efetivação da manobra, deverá retomar 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. 

 

33) Na ausência de sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima será de: 

 

A) Cem quilômetros por hora, nas vias de trânsito 

rápido. 

B) Setenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 

C) Quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras. 

D) Vinte quilômetros por hora, nas vias locais. 
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34) Sobre as paradas, operações de carga ou descarga e 

nos estacionamentos, julgue os itens a seguir. 

 

(  ) Nas vias providas de acostamento, os veículos 

parados, estacionados ou em operação de carga ou 

descarga deverão estar situados fora da pista de 

rolamento. 

(    ) O estacionamento dos veículos motorizados de duas 

rodas será feito em posição paralela à guia da 

calçada (meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver 

sinalização que determine outra condição. 

(    ) Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos 

estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado 

no sentido do fluxo, perpendicular ao bordo da pista 

de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio), 

admitidas as exceções devidamente sinalizadas. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) V,F,F 

B) F,V,F 

C) V,V,V 

D) V,V,F 

 

35) Onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima será de: 

 

A) Nas rodovias, cem quilômetros por hora para 

automóveis, camionetas e motocicletas. 

B) Oitenta quilômetros por hora, para ônibus nas 

rodovias. 

C) Nas estradas, sessenta quilômetros por hora. 

D) Micro-ônibus tem o limite de cem quilômetros por 

hora nas rodovias. 

 

36) As provas ou competições desportivas, inclusive seus 
ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser 
realizadas mediante prévia permissão da autoridade 
de trânsito com circunscrição sobre a via e 
dependerão do que segue abaixo, EXCETO: 

 
A) Autorização expressa da respectiva confederação 

desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas. 
B) Caução ou fiança para cobrir possíveis danos 

materiais à via. 
C) Contrato de seguro contra riscos e acidentes em 

favor de terceiros. 
D) O recolhimento do valor correspondente aos custos 

operacionais em que o órgão ou entidade 
permissionária incorrerá deverá ser pago até um 
mês depois de ocorrido o evento. 

37) Para a expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo serão exigidos os seguintes documentos, 

EXCETO: 

 

A) Certificado de Registro de Veículo anterior. 

B) Certificado de Licenciamento Anual. 

C) Comprovante de transferência de propriedade, 

quando for o caso, conforme modelo e normas 

estabelecidas pelo CONTRAN. 

D) Certificado de Segurança Veicular e de emissão de 

poluentes e ruído, quando o veículo for recebido na 

Concessionária. 

 

38) Sobre o registro de veículos, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 
A) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, 

reboque ou semirreboque, deve ser registrado 

perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou 

do Distrito Federal, no Município de domicílio ou 

residência de seu proprietário, conforme os 

normativos legais. 

B) Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do 

Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais 

de propriedade da administração direta, da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 

qualquer um dos poderes, com indicação expressa, 

por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do 

órgão ou entidade em cujo nome o veículo será 

registrado. 

C) Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de 

Registro de Veículo de acordo com os modelos e 

especificações estabelecidos pelo Departamento 

Estadual de Trânsito, contendo as características e 

condições de invulnerabilidade à falsificação e à 

adulteração. 

D) Para a expedição do Certificado de Registro de 

Veículo o órgão executivo de trânsito consultará o 

cadastro do RENAVAM e exigirá do proprietário a 

nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, 

ou documento equivalente expedido por autoridade 

competente. 
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CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

39) NA sinalização de que trata o Código de Trânsito 

Brasileiro terá como ordem de prevalência em 

primeiro lugar: 

 

A) Os verticais; 

B) As ordens do agente de trânsito 

C) Os horizontais 

D) Os luminosos 

 

40) Primeiros socorros são os procedimentos efetuados 

em uma pessoa cujo estado físico coloca em perigo a 

sua própria vida. A maioria das pessoas tem dúvidas 

sobre como e quando prestar os primeiros socorros. 

Assim para verificar o nível de consciência de uma 

vítima de acidente de trânsito o socorrista deve 

realizar os seguintes procedimentos: 

 

I. Verificar se a vítima se comunica, perguntando seu 

nome e como se sente; 

II. Quando estiver consciente, conversar com ela, 

tentando acalmá-la, perguntando se sente dores no 

pescoço ou na coluna e se está sentindo as pernas e 

os braços, para confirmar ou não suspeita de fraturas 

na coluna; 

III. Se ela não se comunicar, ver se reage a estímulo 

verbal, pedindo para que faça um movimento; 

IV. Se ainda assim não houver resposta, verificar se 

reage ao toque. 

 

Após análise dos procedimentos acima podemos concluir 

que: 

 

A) I, II, III e IV estão corretos. 

B) Apenas I, II e III estão corretos 

C) Apenas II, III e IV estão corretos 

D) Apenas I, III e IV estão corretos 

 


