
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
01/2009

Caderno de provas

MOTORISTA

Ao receber o cartão de resposta proceda da seguinte maneira:
Termine a sua prova e trans fira as respostas para o cartão, 
Obser vando o seguinte exemplo:
Questão 10  - letra a
Questão 11  - letra c

10 – a         b         c        d

11 – a         b         c        d

- Use apenas lápis preto ou caneta (preta ou azul), preenchendo 
-o quadrinho.
- Assinale somente uma alternati va em cada questão.
- Sua resposta  não  será computada  se  houver  marcação de 
duas ou mais alternati vas.
- O  cartão de  resposta  não deve  ser  dobrado, amassado, ou 
rasurado; cuide bem del e, el e é a sua prova.
- Não dei xe nenhuma questão sem resposta.
- Duração de prova : 3 horas .
- Tempo míni mo para fazer a prova 1 horas .

Abra esse caderno somente quando autorizado

Boa prova

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01) O Sistema Nacional de Transito é composto por órgãos normativos, 
executivos, fiscalizadores e recursais nos âmbitos Federal, Estadual e 
Municipal. São considerados, dentre outros, órgãos executivos: 
 
A) Contran, Denatran e Ciretran. 
B) Centran, Denatran e DER. 
C) Denatran, Detran e Ciretran.  
D) Denetran, Detranet, Ciretran.  
  
02) Não será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de 
veículo quando: 
 
A) o proprietário permanecer com o veículo por mais de cinco anos.  
B) o proprietário mudar o município de domicilio ou residência. 
C) for alterada a cor do veículo. 
D) houver mudança de categoria. 
 
03) As placas de sinalização não se diferenciam apenas por cores, mas 
também pelas suas formas. Baseando nas normas sobre esse assunto 
podemos afirmar que: 
 
A) as circulares são placas de regulamentação. 
B) as amarelas são placas de advertência. 
C as azuis são placas indicativas 
D) as retangulares são placas apenas educativas.  
 
04) O código de transito brasileiro prevê categorias de infração e a cada 
uma delas é atribuída uma pontuação. Não é correto afirmar que uma 
infração: 
 
A) gravíssima, equivale a 7(sete) pontos 
B) grave, equivale a 5(cinco) pontos  
C) média, equivale a 4(quatro) pontos 
D) leve, não é atribuído pontuação.  
 
05) A finalidade dos equipamentos de segurança do veículo é: 
 
A) não permitir que o veículo seja multado quando inspecionado. 
B) garantir a segurança.  
C) valorizar o veículo quando for vendido. 
D) assegurar que o veículo não seja roubado. 
 
06) São pré-requisitos para se habilitar-se, na categoria B, exceto: 
 
A) possuir documento de identidade. 
B) possuir CPF. 
C) saber ler e escrever. 
D) ser maior de 21 anos.  
 
 
 



07) É falso afirmar que: 
 
A) o código de transito classifica as vias como urbanas e rurais. 
B) as rodovias e estradas são vias rurais. 
C) as vias de transito rápido não possuem travessia de pedestres em nível.  
D) as vias rurais não possuem pavimentação.  
 
 
08) O condutor deve respeitar o pedestre: 
 
A) em qualquer situação.  
B) somente em via de mão dupla. 
C) somente na faixa de pedestre. 
D) somente em vias com sinalizações. 
 
 
09) Após receber uma notificação, quantos dias têm o proprietário do 
veículo para apresentar ao DETRAM quem estava na direção por ocasião 
da infração? 
 
A 10 dias. 
B) 15 dias.  
C) 30 dias. 
D) 60 dias. 
 
 
10) Qual a concentração de álcool no sangue permitida pelo código de 
trânsito, baseando na lei nº. 11.705/08? 
 
A) 6 decigramas. 
B) 4 decigramas. 
C) 2 decigramas. 
D nenhuma.  
 
 
11) Ao cruzar ou seguir um veículo à noite o condutor deve: 
 
A) ligar o pisca alerta. 
B) buzinar. 
C) usar luz baixa.  
D) usar luz alta. 
 
 
12) Conduzir veículo com a carteira nacional de habilitação vencida a 
mais de 30 dias é considerado infração: 
 
A) gravíssima.  
B) grave. 
C) media. 
D) leve. 
 



13) Objetivando a diminuição da poluição sonora, o proprietário do 
veículo pode ajudar da seguinte forma: 
 
A) trocando o silenciador a cada 60 dias. 
B) retirando o silenciador. 
C) mantendo o silenciador em bom estado de conservação.  
D) mantendo o motor sempre lavado. 
 
 
14) Como deve ocorrer o embarque ou desembarque de passageiro? 
 
A) Sempre pelo lado da calçada.  
B) Por qualquer lado do veículo, desde que se observe o fluxo de trânsito. 
C) Depende da quantidade de portas do veículo. 
D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 
 
 
15) São equipamentos obrigatórios para o veículo: 
 
A) cinto de segurança e pneus radiais. 
B) extintor e rodas de liga leve 
C) pára-choques e faróis.  
D) buzina e alarme. 
 
 
16) “Contagem, uma das principais cidades de Minas, conquistou ao 
longo de sua trajetória uma identidade peculiar, que mescla tradição e 
modernidade, memória e desenvolvimento.” (Atlas Escolar - Histórico 
Geográfico e Cultural. Prefeitura Municipal de Contagem, 2009). 
Com relação à história de Contagem, marque a alternativa ERRADA: 
 
A) Desde sua origem, nos anos de 1930, Contagem constrói sua vocação 
tipicamente industrial. 
B) A origem de contagem está vinculada à existência de registros e postos de 
arrecadação dos direitos de carga, escravos e gado, muito comuns na 
capitania de Minas Gerais. 
C) Datam do século XVIII as primeiras entradas pelo registro das Abóboras – 
posto fiscal da comarca do rio das Velhas que deu origem a Contagem. 
D) O arraial de São Gonçalo da Contagem, por ter sido um núcleo 
predominantemente agropastoril, apresentou relativa estabilidade econômica e 
financeira ao longo dos séculos XVIII e XLX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
17) Sobre os aspectos político-administrativos do município de 
Contagem, considere as seguintes afirmativas: 
I - Durante cerca de duzentos anos, de 1701  a 1901, Contagem esteve 
ligada ao município  de Sabará. 
II- O município de Contagem foi criado pela lei Nº 556 de 30 de agosto de 
1911. 
 
III- Contagem ganha foros de cidade pela lei 336 de 27 de dezembro de 
1948. 
 
São CORRETAS as afirmativas:  
 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) I, II e III 
 
 
 
18) Sobre o processo de instalação da Cidade Industrial no município de 
Contagem, é ERRADO afirmar: 
 
A) Seu planejamento foi realizado por órgãos públicos. 
B) O traçado hexagonal escolhido para a instalação da Cidade Industrial foi 
inspirado no traçado de Camberra, capital da Austrália. 
C) Seu planejamento foi resultado de profundos estudos comparativos com 
modelos de centros industriais da Europa, Japão e estados Unidos. 
D) A expansão de vilas e bairros operários foi entregue à iniciativa privada que, 
com conivência do estado, promoveu a especulação imobiliária. 
 
 
 
19) Todas as alternativas apresentam uma indústria pioneira em 
Contagem, EXCETO: 
 
A) Magnesita 
B) Itaú 
C) Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
D) Companhia Industrial de Estamparia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20) Sobre os setores econômicos em Contagem, associe a coluna 
numerada com a coluna de afirmativas. 
 
1- Setor Primário  
2- Setor Secundário 
3- Setor Terciário 
(  ) Coloca o município como cidade pólo, dada à atração que exerce  
sobre as cidades vizinhas. 
(  ) Encontra-se estagnado, representando pequena parcela da economia 
local. 
(  ) Seu dinamismo e diversidade colocam o município na 3ª posição para 
a formação do PIB de Minas Gerais. 
A seqüência CORRETA é: 
 
A) 2, 1 e 3 
B) 2, 3 e 1 
C) 3, 2 e 1 
D)1, 2 e 3 
 
21) Sobre as características geográficas de Contagem, marque a 
alternativa ERRADA: 
 
A) O município é drenado por 4 bacias hidrográficas: Pampulha, Arrudas, 
Imbiruçu e Vargem das Flores. 
B) O clima predominante no município é o Subtropical com invernos longos e 
rigorosos e verões muito quentes. 
C) A vegetação original do município – o CERRADO - encontra-se bastante 
devastada. 
D) A forma de relevo predominante é a de colinas convexo côncavas, 
desenvolvidas sobre rochas granito-gnaissicas. 
 
 
22) Sobre a posição e a localização geográfica de Contagem é ERRADO 
afirmar: 
 
A) Localiza-se na porção central do Estado de Minas Gerais. 
B) É um dos 34 municípios que compõem a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte 
C) Os municípios limítrofes são: Betim, Esmeraldas, Ibirité, Ribeirão das Neves 
e Belo Horizonte. 
D) O município é banhado por vários cursos d´água  pertencentes à Bacia  
hidrográfica do Rio Doce. 
 
23) Todas as alternativas abaixo apresentam um patrimônio cultural de 
Contagem, EXCETO: 
 
A) Casa de Cultura Nair Mendes 
B) Centro Cultural Pref. Francisco Firmo e Mattos Filho 
C) Reserva Ambiental Beija Flor 
D) Chaminés da antiga fábrica de cimento Itaú. 
 



24) Em relação aos aspectos culturais de Contagem é ERRADO afirmar: 
 
A) A Folia de Reis, um auto religioso que veio para o Brasil no século XVI          
( trazido pelos jesuítas) é uma festa tradicional que ocorre no segundo domingo 
de janeiro. 
B) A comunidade negra dos Arturos – grupo folclórico-cultural formado pelos 
negros descendentes de escravos – divulga suas tradições por meio da música 
e  de danças de origem africana. 
C) Os ciganos, grupo étnico-cultural bastante expressivo no município, 
difundem sua rica cultura nas escolas, nos centros culturais e nas principais 
ruas da cidade. 
D) A Casa de Cultura Nair Mendes Moreira- Museu Histórico de Contagem- 
possui um importante Programa de Educação Patrimonial denominado “Por 
dentro da história”. 
 
25) Sobre a organização do espaço urbano de Contagem, analise as 
seguintes afirmativas: 
 
I - O município possui 8 administrações regionais: Sede, Eldorado, 
Riacho, Industrial, Ressaca, Petrolândia e Vargem das Flores. 
II – A região do Eldorado constitui um espaço simbólico de 
desenvolvimento, tanto na política como na economia. 
III – A expansão urbana recente, sem planejamento, resulta em bairros de 
classe baixa, com infra-estrutura deficitária e grandes problemas sócio-
ambientais como os encontrados nas regionais Sede e Eldorado. 
 
São corretas as afirmativas: 
 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) I, II e III 




