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Inscrição

Nome do Candidato

Instruções

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e
de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se
inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número
de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas,
que deve ser realizado da seguinte maneira:
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do
início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário
ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos
candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha
de Respostas devidamente preenchida e assinada. Somente será
possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro)
do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao
fiscal a Folha de Respostas.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da
AOCP  ̶  www.aocp.com.br  ̶  no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos,
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas,
incorrerá na eliminação do candidato.

Atenção

			
O Caderno de questões possui
40 (quarenta) questões objetivas,
numeradas
sequencialmente,
de
acordo com o exposto no quadro a
seguir:
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Política de Saúde

16 a 25
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26 a 40
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.aocp.com.br no dia seguinte à aplicação da prova.

de dor, mas quando o tumor está próximo a áreas
como a da fala e movimentação, há risco de perda
das funções, caso elas sejam lesadas durante o
procedimento. Por isso, é importante manter o
paciente acordado.
Toquei seis músicas. A mão do lado direito
estava um pouco fraca [...]. Então eu parava
e descansava. Fui intercalando as músicas e
conversando com eles”.
“As áreas com funções especiais podem ser
monitoradas em tempo real. Assim, são menores
as chances de lesão e é possível uma otimização
do tratamento”, explica o anestesista.
Anthony diz que 90% do tumor foi retirado
na cirurgia e que não sentiu dor. Ele espera que
o vídeo com o “show” durante a operação sirva
de inspiração. “Acredito inclusive que isso tudo
tenha sido programado, de ter atingido justamente
uma área onde tenho meu dom. Deus me deu esse
dom para auxiliar na recuperação e fazer a cirurgia
com todo sucesso”, diz Anthony.
Situação inédita
Essa foi a 19ª cirurgia com monitoração
cerebral realizada pelo hospital e a primeira onde
o paciente tocou um instrumento. O hospital é
o único no estado a fazer este tipo de cirurgia.
O procedimento foi coberto por convênio, mas
conforme a assessoria de imprensa do hospital,
geralmente cirurgias do tipo são realizadas através
do Sistema Único de Saúde (SUS).

LÍNGUA PORTUGUESA

‘Teve até bis’, diz paciente que tocou violão durante cirurgia no cérebro
Operação para retirada de tumor cerebral foi em
hospital de Tubarão, SC. Hoje bancário, homem
de 33 anos tocou profissionalmente por 20 anos.
Valéria Martins Do G1 SC

“Toquei a música que fiz para o meu filho,
uma dos Beatles, outra em alemão – já que o Dr.
Michel fala alemão. E uma sertaneja, atendendo a
pedidos”. É com naturalidade que o catarinense
Anthony Kulkamp Dias fala da escolha do repertório
de músicas que tocou ao violão enquanto era
submetido a uma cirurgia no cérebro. A operação
foi feita na última quinta-feira (28), em Tubarão, no
Sul do estado.
A equipe médica sugeriu que ele tocasse
durante a cirurgia para garantir que nenhuma das
funções necessárias, como fala e coordenação
motora, seriam afetadas durante o procedimento.
“Os médicos pediram para eu repetir a música
sertaneja (“Telefone mudo”) duas vezes. Então
teve até bis”, brinca Anthony, de 33 anos. Ele tem
previsão de receber alta nesta quarta (3).
Natural de Braço do Norte, Anthony descobriu
um tumor cerebral 15 dias depois do nascimento do
filho, Emanuel. “Eu estava conversando com um tio
e não consegui falar o nome do meu carro, travou.
E na mesma semana eu tinha gaguejado. Fomos
ao médico e descobrimos”, conta. Hoje bancário,
Anthony tocou profissionalmente durante 20 anos
e agora vê a música como um hobby – além do
violão, ele toca acordeom, teclado, trombone,
trompete e flauta doce.
‘Mão estava um pouco fraca’
Durante a cirurgia, Anthony intercalava as
músicas com períodos de descanso, conforme
orientação da equipe médica. Em alguns
momentos, o médico anestesista o ajudava com o
peso do violão.
Deitado e com um lençol azul na parte superior
na cabeça, ele apoiou o violão sobre o tórax e
manteve a equipe médica alerta sobre o “limite” da
cirurgia, que durou nove horas no Hospital Nossa
Senhora da Conceição.
“Toquei seis músicas em determinados
momentos. A mão do lado direito estava um
pouco fraca por causa do lado onde eles estavam
mexendo. Então eu parava e descansava. Fui
intercalando as músicas e conversando com eles.”
Chances de lesão
O anestesista Jean Abreu Machado explica
que, geralmente, neurocirurgias são realizadas
com o paciente sob anestesia geral e ausência
Cargo: Auxiliar em Saúde Pública - 200h
Motorista Condutor de Ambulância

Disponível
em:
<http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/06/teve-ate-bis-diz-paciente-que-tocou-violao-durante-cirurgia-no-cerebro.html> Acesso em 04 jun. 2015.

QUESTÃO 01

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)
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De acordo com o texto, assinale a alternativa
correta.
Anthony precisou tocar durante a cirurgia que
realizou, porque esse é um procedimento
recorrente no Brasil.
Anthony, que era bancário, desistiu dessa
profissão para se tornar músico.
No Brasil, a cirurgia à qual Anthony foi submetido
não pode ser realizada pelo SUS.
Anthony tocou durante a cirurgia, pois os
médicos queriam garantir que, por exemplo,
a fala e as funções motoras do paciente não
seriam afetadas.
Anthony foi submetido à cirurgia para retirada
de um tumor cerebral descoberto quando ele
ainda era criança.

(B)

QUESTÃO 02

(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

Em relação ao procedimento cirúrgico ao
qual Anthony Kulkamp Dias foi submetido, é
correto afirmar que
o paciente, em nenhum momento, precisou da
ajuda do anestesista para segurar o instrumento
que tocou.
neurocirurgias são, geralmente, realizadas
com o paciente sob efeito de anestesia geral,
mas, no caso de Anthony, como era necessário
verificar se a fala e a movimentação seriam
preservadas, ele precisou ficar acordado.
mesmo que, em alguns momentos, a mão do
lado direito estivesse um pouco fraca, Anthony
não parou de tocar durante a cirurgia, pois
ficou com medo de perder os movimentos caso
parasse de se movimentar.
o paciente relatou sentir fortes dores durante
o procedimento cirúrgico, embora estivesse
anestesiado.
essa é a primeira cirurgia com monitoração
cerebral realizada no Brasil.

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em relação ao tumor cerebral de Anthony
Kulkamp Dias, é correto afirmar que o
paciente
descobriu esse tumor após sofrer um acidente
de carro.
descobriu esse tumor após se sentir muito mal,
ao saber que seria pai.
desenvolveu esse tumor devido ao estresse
que sofre em sua profissão de bancário.
teve o tumor totalmente retirado, durante a
cirurgia.
descobriu esse tumor depois de não conseguir
pronunciar uma palavra e de gaguejar.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em relação ao termo destacado no excerto
“Toquei a música que fiz para o meu filho
[...]”, é correto afirmar que
está no singular e no tempo passado.
está no singular e no tempo futuro.
está no plural e no tempo presente.
está no plural e no tempo passado.
está no singular e no tempo presente.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No excerto, “Natural de Braço do Norte,
Anthony descobriu um tumor cerebral 15
dias depois do nascimento do filho, Emanuel
[...]”, o verbo em destaque encontra-se no
singular
para concordar com o sujeito “um tumor
cerebral”.
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Assinale a alternativa em que a palavra
apresenta dígrafo.
Feita.
Repertório.
Submetido.
Equipe.
Natural.

QUESTÃO 09

QUESTÃO 05

(A)

Assinale a alternativa correta, em relação à
ortografia das palavras.
excessão – manção – pensão.
exceção – perturbação – mansão.
penção – acusassão – maldição.
educação – manção – aparissão.
emoção – dedicação – excessão.

QUESTÃO 08

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa em que o termo em
destaque foi utilizado adequadamente.
Mau chegou em casa e já saiu.
A vida o tornou um homem mal.
João é um homem mau.
Mariana é uma menina mal.
Pablo é um mal amigo.

QUESTÃO 07

QUESTÃO 03

(A)

porque é um verbo auxiliar e não pode ser
flexionado.
porque está empregado inadequadamente,
gerando um erro de concordância.
porque é uma oração sem sujeito.
para concordar com o sujeito “Anthony”.
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No excerto, “Em alguns momentos, o médico
anestesista o ajudava com o peso do violão
[...]”, o termo destacado
foi utilizado para retomar o termo “Anthony”
expresso anteriormente no texto.
foi utilizado para retomar o termo “o médico”.
não tem a função de retomar um termo
anteriormente mencionado.
tem a função de antecipar o termo “violão”, que
será apresentado posteriormente.
deveria estar no plural, retomando o termo
“momentos”.

QUESTÃO 10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 14

Em “Fui intercalando as músicas e
conversando com eles.”, a palavra em
destaque pode ser substituída, sem alteração
de sentido, por
gerando.
propondo.
alternando.
classificando.
memorizando.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 11

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em um jogo de vôlei, Paulinho marcou 6
pontos no primeiro set. No set seguinte, ele
marcou o dobro de pontos que tinha marcado
no anterior. Sendo assim, quantos pontos
Paulinho marcou ao todo nesses dois sets?
12
14
15
16
18

QUESTÃO 12

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Joana participou de uma corrida e seu tempo
total foi de 2 horas e 36 minutos. Sabendo
que durante o percurso Joana perdeu 180
segundos arrumando seu tênis, qual seria o
tempo em que Joana faria a corrida se não
tivesse o imprevisto com o tênis?
2 horas e 30 minutos.
2 horas e 33 minutos.
2 horas e 34 minutos.
2 horas e 35 minutos.
1 hora e 33 minutos.

QUESTÃO 13

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma funcionária trabalha na escala 12 por
36, ou seja, trabalha por 12 horas e descansa
por 36 horas. Se essa funcionária bateu
o cartão ponto exatamente às 6 horas da
manhã do dia 15 de julho, quando será que
essa funcionária voltará a bater o cartão
ponto?
6 horas do dia 16 de julho.
18 horas do dia 16 de julho.
6 horas do dia 17 de julho.
18 horas do dia 17 de julho.
6 horas do dia 18 de julho.

Cargo: Auxiliar em Saúde Pública - 200h
Motorista Condutor de Ambulância

Julia comprou três porta-retratos para sua
casa, dois deles custavam R$ 3,90 e o outro
custava R$ 5,80. Sendo assim, qual foi o
valor que Julia gastou?
R$ 9,80
R$ 10,00
R$ 12,40
R$ 13.60
R$ 13,80
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Pagando aluguel e condomínio, Miguel gasta
R$ 750,00 por mês. Desse valor, R$ 260,00
são de condomínio. Sendo assim, qual é o
valor do aluguel de Miguel?
R$ 490,00
R$ 500,00
R$ 510,00
R$ 520,00
R$ 540,00

POLÍTICA DE SAÚDE

QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Conferência de Saúde (representada
por vários segmentos sociais que avaliam
a situação de saúde) e o Conselho de
Saúde (órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de
serviço, profissionais de saúde e usuários)
foram regulamentados pela Lei
8142/90.
8080/90.
142/2012.
01/2002.
558/2013.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 20

QUESTÃO 17

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre a aplicação de recursos em ações e
serviços públicos de saúde de que trata a Lei
complementar nº 141/2012, os Municípios e
o Distrito Federal aplicarão, anualmente,
em ações e serviços públicos de saúde, no
mínimo,
35% (trinta e cinco por cento) da arrecadação
dos impostos a que se refere o art. 156 da
Constituição Federal de 1988.
25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação
dos impostos a que se refere o art. 156 da
Constituição Federal de 1988.
15% (quinze por cento) da arrecadação
dos impostos a que se refere o art. 156 da
Constituição Federal de 1988.
45% (quarenta e cinco por cento) da arrecadação
dos impostos a que se refere o art. 156 da
Constituição Federal de 1988.
55% (cinquenta e cinco por cento) da
arrecadação dos impostos a que se refere o art.
156 da Constituição Federal de 1988.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A quem compete realizar a pactuação
das etapas do processo e os prazos do
planejamento municipal de saúde em
consonância com os planejamentos estadual
e nacional?
Comissão Intergestores Bipartite.
Comissão Intergestores Tripartite.
Conselho Nacional de Enfermagem.
Conselho Municipal de Saúde.
Conferência Municipal de Saúde.

QUESTÃO 22

Os Poderes Executivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
deverão dispor a qual órgão, informações
sobre o cumprimento da Lei n 141/2012,
com a finalidade de subsidiar as ações de
controle e fiscalização?
Ao Conselho Federal de Enfermagem.
Aos respectivos Tribunais de Contas.
Ao Conselho Federal de Medicina.
Ao Conselho Municipal de Saúde.
À Conferencia Municipal de Saúde.

Cargo: Auxiliar em Saúde Pública - 200h
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De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, o
acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços de saúde será ordenado por qual
serviço?
Centros especializados de Saúde.
Atenção secundária.
Atenção terciária.
Ambulatórios especializados.
Atenção primária.

QUESTÃO 21

QUESTÃO 18

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Consiste na descrição geográfica da
distribuição de recursos humanos e de
ações e serviços de saúde ofertados pelo
SUS e pela iniciativa privada, considerandose a capacidade instalada existente, os
investimentos e o desempenho aferido a
partir dos indicadores de saúde do sistema.
O enunciado refere-se
à rede de Atenção à Saúde.
ao Conselho Local de Saúde.
às Comissões intergestores.
ao Mapa da Saúde.
à Região de Saúde.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual Sistema é responsável por fazer
o controle e a fiscalização do Contrato
Organizativo de Ação Pública da Saúde?
Sistema Regional Avaliativo do SUS.
Sistema de Informação da Atenção Básica.
Sistema Ambulatorial de Saúde.
Sistema de Agravos de Notificação.
O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do
SUS.

QUESTÃO 23

Com a NOAS-SUS 01/02, foi criado um
instrumento de ordenamento do processo
de regionalização da assistência em cada
estado e no Distrito Federal, com base nos
objetivos de definição de prioridades de
intervenção coerentes com as necessidades
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de saúde da população e garantia de acesso
dos cidadãos a todos os níveis de atenção.
Qual é o nome deste instrumento?
Planos e Metas de Saúde.
Plano de Assistência Básica.
Planejamento Regional de Saúde.
Plano Diretor de Regionalização.
Comissão Nacional de Regionalização.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

QUESTÃO 24

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)

A implementação do Pacto pela Saúde se dá
pela adesão de Municípios, Estados e União
pelo
Termo de Responsabilidade.
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Termo de Compromisso de Gestão.
Relatório Anual de Atividades.
Relatório Nacional de Gestão.

(E)

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é
instituído pela lei nº 9.503/97. Assinale a
alternativa que apresenta literalmente o
nome de um capítulo presente no CTB.
Disposições Supremas.
Do Sistema Local de Trânsito.
Das Normas Gerais de Circulação e Conduta.
Da Condução de Veículo por Motoristas
Reciclados.
Dos Pedestres e Condutores de Veículos
Motorizados.

QUESTÃO 27
QUESTÃO 25

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No Pacto pela Vida, estão enumeradas
prioridades básicas em saúde que os três
entes federados devem perseguir, com
metas e indicadores para avaliação anual. A
agenda de atividades prioritárias busca
fortalecimento das Redes de Saúde.
a redução da mortalidade materna e infantil.
aumento do número dos conselhos de saúde.
fortalecer as Conferências Municipais de Saúde.
aumento dos estabelecimentos de Saúde
Municipais.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta um
requisito a ser preenchido pelo candidato
interessado em habilitar-se nas categorias D
e E ou para conduzir veículo de transporte
coletivo de passageiros, de escolares, de
emergência ou de produto perigoso.
Ser menor de vinte e um anos.
Estar habilitado no mínimo há um ano na
categoria C, quando pretender habilitar-se na
categoria E.
Estar habilitado no mínimo há dois anos na
categoria C, quando pretender habilitar-se na
categoria E.
Ter cometido no máximo uma infração grave ou
gravíssima durante os últimos doze meses.
Ser reprovado em curso especializado e em
curso de treinamento de prática veicular em
situação de risco.

QUESTÃO 28

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cargo: Auxiliar em Saúde Pública - 200h
Motorista Condutor de Ambulância
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O sistema de segurança que impede o
bloqueio das rodas durante uma frenagem de
emergência, evitando que o motorista perca
o controle sobre o veículo, é denominado
sistema de freios mecânicos.
sistema de freios a vácuo.
sistema de freios tambores.
sistema de freios ABS.
sistema pastilha de freios.

(D)

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro,
manter o trânsito em condições seguras é
um dever
dos órgãos e entidades componentes do
Sistema Nacional de Trânsito.
apenas da Polícia Rodoviária Federal.
apenas dos condutores de veículos de
passageiros.
apenas dos órgãos e entidades componentes
do Sistema Federalista de Trânsito.
apenas da Polícia Rodoviária Federal com o
auxílio da Polícia Militar de cada estado do país.

(E)

somente o veículo que não estiver circulando
pela rotatória e se for motocicleta.
aquele que estiver com a maior velocidade.

QUESTÃO 33

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A sinalização de trânsito que tem por
finalidade alertar os usuários da via para
condições
potencialmente
perigosas,
indicando sua natureza, é definida como
sinalização de regulamentação.
sinalização de indicação.
sinalização de advertência.
sinalização de finalização.
sinalização de elementos insalubres na via.

QUESTÃO 30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A forma de dirigir que permite reconhecer
antecipadamente as situações de perigo
no trânsito e prever o que pode acontecer
com o condutor, seus acompanhantes e os
demais usuários da via é conhecida como
uso corretivo de veículos.
direção defensiva.
direção ofensiva.
uso monitorado de veículos.
direção invasora.

QUESTÃO 34

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 31

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

Considere um acidente de trânsito no qual
a vítima apresenta uma fratura com osso
quebrado não visível na superfície e em que
a pele não foi perfurada. Como é conhecido
este tipo de fratura e qual cuidado deve ser
tomado com o acidentado?
É conhecido como fratura aberta e um cuidado
a ser tomado é procurar não movimentar o
acidentado.
É conhecido como fratura fechada e um cuidado
a ser tomado é dar água ao acidentado.
É conhecido como fratura fechada e um cuidado
a ser tomado é procurar não movimentar o
acidentado.
É conhecido como fratura aberta e um cuidado
a ser tomado é dar água ao acidentado.
É conhecido como fratura aberta e um cuidado
a ser tomado é imobilizar o local atingido com
talas.

(E)

Um condutor de veículo trafega em uma
rodovia em que há muita fumaça proveniente
de uma queimada às margens da pista. Essa
situação provocou a redução da visibilidade
na via. Para evitar acidentes, dirigindo de
forma defensiva, o condutor deverá
reduzir seu estado de atenção.
aumentar a velocidade para atravessar o quanto
antes a região em que há fumaça.
desligar todas as luzes externas do veículo, a
fim de evitar ofuscamento.
redobrar a atenção, reduzir a velocidade e ligar
a luz baixa do farol.
buzinar e parar na via.

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No trânsito, a sinalização de regulamentação
tem por finalidade informar aos usuários
as condições, proibições, obrigações ou
restrições no uso das vias. Suas mensagens
são imperativas e o desrespeito a elas
constitui infração. As cores padrão do sinal
de regulamentação são:
azul e branca.
laranja e preta.
amarela e preta.
vermelha, preta e branca.
branca e verde.

QUESTÃO 36
QUESTÃO 32

(A)
(B)
(C)

Quando veículos, transitando por fluxos
que se cruzem, aproximarem-se de local
não sinalizado, no caso de rotatória, terá
preferência de passagem
aquele que estiver circulando pela rotatória.
aquele que estiver com velocidade compatível
com a via.
o veículo que não estiver circulando pela
rotatória.
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(A)
(B)
(C)
(D)
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De acordo com as Normas Gerais de
Circulação e Conduta e infrações de trânsito,
é correto afirmar que o condutor de veículo
poderá efetuar a ultrapassagem
nas vias pavimentadas abertas à circulação
de veículos onde exista sinalização viária de
trânsito de permissão.
nas interseções e suas proximidades.  
nas passagens de nível.
pelo acostamento.

(E)

sem indicar com antecedência a manobra
pretendida por meio da luz indicadora de direção
do veículo ou por meio de gesto convencional
de braço.

QUESTÃO 40

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em
vias providas de iluminação pública
não constitui infração de trânsito.
é um crime de trânsito.
constitui em infração de trânsito de natureza
gravíssima.
constitui em infração de trânsito de natureza
grave.
constitui em infração de trânsito de natureza
leve.

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considere uma situação de acidente de
trânsito na qual o condutor do veículo
afasta-se do local do acidente para fugir
à responsabilidade penal ou civil que lhe
possa ser atribuída. Sobre essa situação, é
correto afirmar que
o condutor do veículo cometeu um crime de
trânsito, conforme previsto pelo Código de
Trânsito Brasileiro.
o condutor do veículo não pratica crime de
trânsito, sendo aplicada apenas a penalidade
de multa.
o condutor do veículo não está sujeito à pena de
detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
a conduta praticada é atípica, pois não há
previsão legal incriminadora.
o condutor do veículo está sujeito apenas à
penalidade de multa.

QUESTÃO 39

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um condutor de ambulância não manteve
ligado, em uma situação de atendimento
de emergência, o sistema de iluminação
vermelha intermitente da ambulância.
A ambulância estava parada. Nestas
condições, de acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que
o condutor cometeu uma infração de natureza
gravíssima, com penalidade de multa (três
vezes).
o condutor cometeu uma infração de natureza
grave, passível de suspensão do direito de
dirigir.
o condutor não cometeu infração de trânsito,
pois a ambulância estava parada.
o condutor cometeu uma infração de trânsito.
o condutor não está sujeito à penalidade de
multa, apenas à medida administrativa de
regularização do sistema de iluminação do
veículo.
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Compõe(m) o Sistema Nacional de Trânsito:
o Conselho Mundial de Trânsito – COMTRAN.
a Junta Administrativa de Recursos de Crimes –
JARC.
a Polícia Civil.
o Conselho Universal de Trânsito – COUTRAN.
as Juntas Administrativas de Recursos de
Infrações – JARI.

