
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL Nº 12, DE 13 DE FEVEIRODE 2023. 

HOMOLOGA resultado preliminar do 

Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 03//2023, 

para contratação temporária de profissionais. 

O Prefeito Municipal, em exercício, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com a 

Comissão de Processo Seletivo Simplificado, nos termos da Portaria nº 11/2023e em conformidade 

com o Edital de Processo Seletivo nº 03/2023, TORNA PÚBLICO o presente Edital, que segue: 

1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – Fica homologada a 

classificação preliminar, já com critérios de desempate, de acordo com o item 10.1.1, Edital n° 

03/2023, dos candidatos inscritos para o Processo Seletivo Simplificado, aberto conforme Edital nº 

03/2023, de contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde, 

bem como, no anexo I, o gabarito e a prova objetiva, conforme segue: 

1.1 APROVADOS: 

CONDUTOR/SOCORRISTA 

COLOCAÇÃO NOME CPF/RG NOTA 

1° PEDRO ONASSIS GONÇALVES SELAU 003.XXX.XXX-93 70 

2° ROSSANO SCHWANK BORGES 002.XXX.XXX-08 60 

3° BELCHIOR BRAGA 009.XXX.XXX-71 60 

4° KELSEN DE BEM RIBEIRO 848.XXX.XXX-04 55 

 

1.2 REPROVADOS: 

INSCRIÇÃO NOME CPF/RG NOTA 

004 EMERSON MADEIRA NUNES 913.XXX.XXX-68 45 

003 EROITO CLAUDIO DA SILVEIRA 615.XXX.XXX-87 42,5 

008 JULIO CESAR MACHADO  667.XXX.XXX-87 42,5 

007 VITOR HUGO PEDROSO 917.XXX.XXX-59 35 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

Registre-se e Publique-se.   

 

 

ALUÍSIO CURTINOVE TEIXEIRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

GABARITO 

 

 

 

CONDUTOR/SOCORRISTA 

1 – D 6 – E 11 – D 16 – A 

2 – B 7 – B 12 – D 17 – D 

3 – D 8 – E 13 – E 18 – A 

4 – E 9 – D 14 – E 19 – A 

5 – E 10 – E 15 – A 20 – A 
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PROVA 

 

CONDUTOR/SOCORRISTA 
 

01) Qual dos seguintes ritmos, não se caracteriza como um ritmo de PCR? 

A. Taquicardia Ventricular 

B. Fibrilação Ventricular 

C. AESP 

D. Fibrilação Atrial 

E. Assistolia 

02) Qual a causa mais provável de uma Hipotensão em paciente vítima de trauma? 

A. Choque Anafilático 

B. Perda de sangue 

C. Hipertensão intracraniana 

D. Tamponamento cardíaco 

E. Pneumotórax hipertensivo 

03) Qual das seguintes alternativas é a prioridade no exame primário? 

A. Vias aéreas 

B. Oxigenação 

C. Ventilação 

D. Controle de Hemorragias Externas Graves 

E. Perfusão 

04) O que fazer em caso de paciente com engasgo parcial? 

A. Golpes dorsais 

B. Manobra de Heimlich 

C. Compressões torácicas 

D. Compressões abdominais 

E. Incentivar a tosse 

05) Em relação a Avaliação Primária, antes de inicia-la devemos descartar a possibilidade de: 

A. Traumatismo Craniano Grave 

B. Choque Hipovolêmico 

C. Hemorragia Grave 

D. Fratura Exposta 

E. Parada Cardiorrespiratória 
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06) Constatação médica de condições de agravo à saúde que implique em sofrimento intenso ou risco 

iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. O enunciado é referente à 

definição de: 

A. Urgência 

B. Prioridade não urgênte 

C. Atendimento eletivo 

D. Demanda programada 

E. Emergência 

07) Uma gestante, 38 anos, com 24 semanas de gestação, estava andando na rua e caiu no chão 

repentinamente. Dois socorristas identificam que a gestante apresentou parada cardiorrespiratória 

(PCR). Nesse caso, durante a reanimação cardiopulmonar (RCP), a relação compressão-ventilação sem 

via aérea avançada deve ser de:  

A. 5:2 

B. 30:2 

C. 3:1 

D. 15:2 

E. 10:2 

08) Em relação à urgência e emergência, assinale a alternativa correta:  

A. A urgência é classificada como todo caso em que há ameaça iminente à vida, sofrimento intenso ou 

risco de lesão permanente, havendo necessidade de tratamento médico imediato. 

B. A emergência é uma situação que requer assitência rápida, no menor tempo possível, a fim de 

veitar complicações e sofrimento.  

C. Checar a segurança da cena do acidente, antes de socorrer uma vitima de atropelamento que está 

em risco de morte, é um detalhe dispensável. 

D. São exemplos de urgência: dores abdominais agudas, cólicas renais, fraturas seguidas de 

hemorragias volumosas. 

E. Alguns exemplos de emergência são a parada cardiorrespiratória, hemorragias volumosas e infratos 

que podem levar a danos irreversíveis e até ao óbito. 

09) A ressuscitação de bebês prematuros com menos de 35 semanas de gestação. 

A. Deve ser iniciada com alta taxa de oxigênio (acima de 65%). 

B. Deve ser iniciada com alta taxa de oxigênio (acima de 95%).  

C. Dever ser iniciada com 50% de oxigênio e aumentando gradativamente até chegar a 100%.  

D. Deve ser iniciada com pouco oxigênio (21 a 30%).  

E. Não deve ser iniciada com oxigênio.  

10) Na Reanimação Cardiopulmonar (RCP), a frequência mínima de compressões torácicas deve ser 

de: 
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A. 60/minutos 

B. 70/minutos 

C. 80/minutos 

D. 90/minutos 

E. 100/minutos 

11) Qual é a sequência correta de um exame primério diante de uma emergência, se uma PCR for 

constatada?  

A. ABC 

B. XABCDE 

C. XABC 

D. CAB 

E. TODAS AS ANTERIORES  

12) Assinale a alternativa correta: 

A. O tórax é formado por 12 pares de costelas, que estão ligadas posteriormente nas vertebras. 

Anteriormente os 3 primeiros pares de costelas, chamadas de verdadeiras, ligam-se ao esterno. Os 7 

pares seguintes, chamadas de falsas ligam-se entre si e os 2 últimos pares, chamadas flutuantes, 

não se ligam a nenhum osso na região anterior. 

B. O tórax é formado por 10 pares de costelas, que estão ligadas posteriormente nas vertebras. 

Anteriormente os 6 primeiros pares de costelas, chamadas de verdadeiras, ligam-se ao esterno. Os 2 

pares seguintes, chamadas de falsas ligam-se entre si e os 2 últimos pares, chamadas flutuantes, 

não se ligam a nenhum osso na região anterior. 

C. O tórax é formado por 13 pares de costelas, que estão ligadas posteriormente nas vertebras. 

Anteriormente os 7 primeiros pares de costelas, chamadas de verdadeiras, ligam-se ao esterno. Os 3 

pares seguintes, chamadas de falsas ligam-se entre si e os 3 últimos pares, chamadas flutuantes, 

não se ligam a nenhum osso na região anterior. 

D. O tórax é formado por 12 pares de costelas, que estão ligadas posteriormente nas vertebras. 

Anteriormente os 7 primeiros pares de costelas, chamadas de verdadeiras, ligam-se ao esterno. Os 3 

pares seguintes, chamadas de falsas ligam-se entre si e os 2 últimos pares, chamadas flutuantes, 

não se ligam a nenhum osso na região anterior. 

E. O tórax é formado por 11 pares de costelas, que estão ligadas posteriormente nas vertebras. 

Anteriormente os 7 primeiros pares de costelas, chamadas de verdadeiras, ligam-se ao esterno. Os 2 

pares seguintes, chamadas de falsas ligam-se entre si e os 2 últimos pares, chamadas flutuantes, 

não se ligam a nenhum osso na região anterior. 

13) Paciente deu entrada na emergência de um hospital após engasgo durante o almoço. Segundo 

relato dos familiares, foi realizada pela equipe de atendimento pré-hospitalar uma manobra para 

desobstrução das vias aéreas. A equipe utilizou a técnica chamada: 

A. Manobra de Valsava 

B. Manobra de Leopold 

C. Manobra de Inversão 
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D. Manobra de Ressuscitação 

E. Manobra de Heimlich 

14) O local das compressões, na compressão cardíaca externa é: 

A. Quatro dedos abaixo da cartilagem da costela. 

B. No centro do tórax. 

C. Dois a quatro dedos abaixo do apêndice xifoide. 

D. No centro do tórax, aplicar as compressões no apêndice xifóide. 

E. Nenhuma das alternativas. 

15) Diante de uma Emergência de Parada Respiratória em um paciente adulto devemos fazer  

ventilações com a seguinte frequência: 

A. 1 ventilação a cada 5 a 6 segundos 

B. 5 ventilações a cada 3 segundos 

C. 1 ventilação a cada 3 a 5 segundos 

D. 2 ventilações a cada 3 a 5 segundos 

E. 1 ventilação a cada 2 a 3 segundos 

16) Considerando o previsto no Código de Trânsito Brasileiro, analise a sentença abaixo: 

Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que 

venha atrás tenha começado uma manobra para ultrapassá-lo. (1ª parte) 

Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá, entre outras coisas, retomar, após feita a manobra, a 

faixa de trânsito de origem, acionando a seta ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os 

cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. (2ª 

parte) 

A sentença está: 

A. Totalmente correta. 

B. Correta somente em sua 1ª parte. 

C. Correta somente em sua 2ª parte. 

D. Correta somente em sua 1ª parte. 

E. Nada consta a este respeito no Código de Trânsito Brasileiro. 

17) Em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, marcar C para as alternativas certas e E 

para as erradas. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(XX) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos não poderá ocorrer mesmo 

que para adentrar ou sair dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. 

(XX) Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, 

terá preferência de passagem, no caso da rotatória, aquele que estiver circulando por ela. 
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(XX)  O condutor não precisa, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção 

e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 

A. C – C – E. 

B. E – C – C. 

C. C – E – E. 

D. E – C – E. 

E. C – C – C. 

18) Complete as lacunas com as palavras adequadas e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA: 

“De acordo com a legislação em vigor, todos os veículos serão identificados, obrigatoriamente, por 

caracteres aprovados no _______ou no _______, reproduzidos em outras partes conforme dispuser o 

CONTRAN”. 

A. Chassi – monobloco 

B. Chassi – reboque 

C. Chassi – tarjeta 

D. Monobloco – placa 

E. Vidro – chassi 

19) Conforme o art.72 da Lei nº 855 de 10 de maio de 2000, além do vencimento, poderão ser pagas ao 

servidor as seguintes vantagens: 

I. indenizações; 

II. ajuda de custo; 

III. auxílio para diferença de caixa; 

IV. prêmio assiduidade. 

§ 1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. 

§ 2º As gratificações, ou adicionais, os prêmios e os auxílios incorporam-se ao vencimento ou 

provento, nos casos e condições indicados em lei. 

Quais os incisos corretos: 

A. Apenas o I, III e IV. 

B. Apenas o III e IV. 

C. Apenas o II e IV. 

D. Apenas o I, II, III e IV 

E. Apenas o III e IV. 
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20) Conforme o art.117 da Lei nº 855 de 10 de maio de 2000, poderá ser concedido horário especial ao 

servidor estudante, quando comprovada a ___________________ entre o horário escolar e o da 

repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. 

Parágrafo único. Para efeitos do disposto neste artigo, será exigida compensação de horários na 

repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. 

Assinale a alternativa que preenche a lacuna corretamente: 

A. incompatibilidade 

B. incompleto 

C. incondicional 

D. insustentável 

E. inabalável 
 


