
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP
Concurso Público de Provas CP Nº 01/2022

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

1.01 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA:
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Leitura e compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica,
classificação das palavras quanto ao número de sílabas; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - afirmativa,
negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; substantivo - singular e plural; diminutivo e
aumentativo; pronomes e verbos.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Números naturais; antecessor e sucessor; Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de
Numeração Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - comprimento, massa,
volume e superfície; Números multiplicativos - dobro, metade; Raciocínio lógico. Resolução de situações problema
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
✔ História de Serra Negra/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✔ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e

Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições.

✔ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✔ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✔ Relações Humanas no trabalho;
✔ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✔ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✔ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✔ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✔ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✔ Noções de trânsito.
✔ Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina.
✔ Operação e direção de veículos.
✔ Serviços básicos de manutenção.
✔ Equipamentos de proteção.
✔ Leis e sinais de trânsito.
✔ Manual de Formação de Condutores Veicular.
✔ LEI FEDERAL Nº 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm
✔ RESOLUÇÃO CONTRAN 160 - Anexo II - Leis e sinais de trânsito. Disponível em

http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf
CONTEÚDO PROVA PRÁTICA:
Serão considerados os seguintes critérios e será atribuída a seguinte pontuação:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
1) Demonstração de conhecimento específico para o desempenho da função. Tarefas: Livre circulação, execução de manobra e

reposição do veículo ao local de origem. De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes pontuações:
LIVRE CIRCULAÇÃO

Uso do cinto de segurança 5 pontos - - 0 pontos
Condução do veículo em área plana de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Condução do veículo em aclive de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Condução do veículo em declive de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Utilização da aceleração de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Utilização das marchas de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Utilização dos freios de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos
Respeito ao limite de velocidade e sinalização das vias 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos

EXECUÇÃO DAS MANOBRAS / TAREFA
Execução dos movimentos e manobras de forma correta 5 pontos 4 pontos 2,5 pontos 0 pontos
Execução da tarefa solicitada com sucesso 5 pontos 4 pontos 2,5 pontos 0 pontos

RETORNO / BALIZA DO VEÍCULO AO LOCAL DE ORIGEM
Execução da baliza de forma correta 2,5 pontos 2 pontos 01 ponto 0 pontos
Travamento do acessório e desligamento do veículo de forma correta 2,5 pontos 2 pontos 01 ponto 0 pontos

Máximo de pontos se a execução da prova prática for integralmente correta: 50 pontos
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