PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
Concurso Público – 2009
Tipo 1

Cargo: Motorista Categoria “C” ou “D” / Nível Fundamental Incompleto
CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

QUESTÃO 01

Cansaço, rebite e álcool, o trio perigoso da estrada

Sobre a organização do texto, analise as seguintes afirmações:

Evilazio de Oliveira
1.
2.
3.

4.

5.

O autor procura informações de fontes diferentes para
construir o seu texto.
O autor constrói seu texto com base em análises
estatísticas de teor científico.
É possível identificar vozes distintas no texto as quais
estão, muitas vezes, entremeadas com a voz do jornalista
e diferenciadas por meio de pontuação.
No texto, a voz do jornalista encobre as falas dos
entrevistados e não permite que o leitor distinga de quem
é a opinião.
O primeiro parágrafo constitui um resumo do texto e tem
a finalidade de antecipar para o leitor o conteúdo da
matéria jornalística.

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3.
1, 2 e 4.
1, 3 e 5.
2, 3 e 5.
2, 4 e 5.

QUESTÃO 02

O texto apresenta duas alternativas de combate ao crescente
número de acidentes nas rodovias. Uma é o lançamento de
campanhas de conscientização entre os motoristas; a outra
alternativa é

Disponível em www.revistaocarreteiro.com.br Acesso em 27
jan. 2010. Adaptado.

O

limitação do número de horas ao volante.
parcerias com empresários e sindicalistas.
aplicação de leis mais severas e punitivas.
aumento da fiscalização quanto ao uso de drogas.
proibição da venda de bebidas alcoólicas nas rodovias.

NH

A)
B)
C)
D)
E)

RAS
CU

O cansaço em razão do longo período de tempo ao volante
sem paradas para descanso, mais o uso de rebite para
prolongar o tempo de direção e o consumo de bebidas
alcoólicas são apontados como os principais vilões da estrada
e responsáveis pela ocorrência de acidentes O crescente
número de acidentes com vítimas fatais nas rodovias levou
entidades e empresas do setor de transporte a lançarem
campanhas de conscientização dos motoristas para combater o
consumo de álcool ou reivindicar uma legislação cada vez
mais severa e punitiva. E, embora seja difícil admitir
abertamente, é inegável que motoristas de caminhão tomam
bebidas alcoólicas durante a viagem. Nos restaurantes de beira
de estrada, é comum a existência de um balcão com oferta de
um aperitivo à disposição de quem chega para fazer uma
refeição. Ocorre também o acompanhamento de cerveja ou
vinho, ainda que em quantidades moderadas.Para o presidente
da Cootranscau (Cooperativa dos Transportadores de Cargas
de Uruguaiana), José Aldo Regazzon, (46 anos, 25 de estrada
e três na cooperativa), a principal causa dos acidentes nas
rodovias está relacionado ao excesso de tempo ao volante e ao
cansaço. Isso acontece porque o motorista comissionado
precisa trabalhar mais para aumentar o rendimento no final do
mês. Ele destaca que a chamada “carga horária” existe, mas
salienta que o motorista não é obrigado a cumpri-la ao pé da
letra. “Cansou, para e descansa”. Além do cansaço, aponta
outros fatores de risco, incluindo o álcool, rebites, o excesso
de neblina na época do inverno e as condições das estradas
que, apesar das melhorias anunciadas, ainda não estão em
boas condições de trafegabilidade. O motorista rebitado é o
maior perigo nas estradas, conforme opinião do carreteiro
Vilnei Goulart da Fontoura, de 40 anos de idade e 20 de
boleia. Garante que nunca utilizou esse tipo de “droga”, mas
garante que a maioria dos estradeiros utiliza. “É o único jeito
de aguentar as viagens longas e com prazo certo para carregar
ou descarregar”. Natural de Cachoeira do Sul/RS, e dono de
um Scania 81, Vilnei viaja “para onde tiver carga”, incluindo
Rio, São Paulo, Minas Gerais e “preferencialmente o
transporte internacional por render um pouco mais no final do
mês”. Lembra que o motorista cansado começa a errar as
marchas e a ficar lento nos reflexos. Com isso, muitos apelam
para o rebite, mesmo sabendo dos riscos para si e para outras
pessoas que estão na rodovia, afirma. O ideal é dirigir com
responsabilidade, parando sempre que sentir o corpo cansado,
se alimentar direito, não usar bebidas alcoólicas e respeitar a
sinalização, limites de peso de carga e, enfim, ficar sempre
dentro da lei. “Mas, nesse sufoco que a gente vive, quem
consegue fazer tudo direitinho, dentro do figurino?” questiona
Vilnei Goulart da Fontoura.
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QUESTÃO 03

Releia o trecho: “(...) embora seja difícil admitir abertamente,
é inegável que motoristas de caminhão tomam bebidas
alcoólicas durante a viagem.” Uma reescritura fiel do trecho
obteria a seguinte forma:
A) (...) apesar de ser difícil admitir abertamente, é inegável
que motoristas de caminhão tomam bebidas alcoólicas
durante a viagem.
B) (...) caso fosse difícil admitir abertamente, seria inegável
que motoristas de caminhão tomem bebidas alcoólicas
durante a viagem.
C) (...) como é difícil admitir abertamente, do mesmo jeito,
é inegável que motoristas de caminhão tomem bebidas
alcoólicas durante a viagem.
D) (...) mas é difícil admitir abertamente, e é inegável que
motoristas de caminhão tomam bebidas alcoólicas
durante a viagem.
E) (...) porque é difícil admitir abertamente, também é
inegável que motoristas de caminhão tomam bebidas
alcoólicas durante a viagem.

QUESTÃO 06

No trecho “Isso acontece porque o motorista comissionado
precisa trabalhar mais para aumentar o rendimento no final do
mês”, o pronome destacado retoma
A)
B)
C)
D)
E)

balcão com oferta de um aperitivo.
o acompanhamento de cerveja ou vinho.
o presidente da Cootranscau.
a principal causa dos acidentes.
excesso de tempo ao volante e cansaço.

QUESTÃO 07

A oração “Cansou, para e descansa” pode ser construída, sem
alteração do sentido que assume no texto, da seguinte forma:
A)
B)
C)
D)
E)

“Se cansou, para e descansa”.
“Mal cansou, para e descansa”.
“Mas cansou, então, para e descansa”.
“Não só cansa, como para e descansa”.
“Cansou tanto, que parou e descansou”.

QUESTÃO 04

Texto 2

Assinale a alternativa cujo trecho contém uma referência de
lugar.
A)
B)
C)
D)
E)

“dono de um Scania 81”.
“à disposição de quem chega”.
“começa a ficar lento nos reflexos”.
“Nos restaurantes de beira de estrada”.
“José Aldo Regazzon, (46 anos, 25 de estrada)”.

QUESTÃO 05

No trecho “Ele destaca que a chamada ‘carga horária’ existe,
mas salienta que o motorista não é obrigado a cumpri-la ao pé
da letra”, a palavra destacada estabelece no período uma
relação semântica de
alternativa.
concessão.
condição.
explicação.
oposição.

Falta um mês para o carnaval, mas a folia já toma conta do
comércio. As lojas especializadas em adereços e fantasias
estão abastecidas com quase todo estoque voltado para a
época e muitos consumidores aproveitam para adiantar as
compras. A tranquilidade, a maior oferta de itens à disposição
e até preços mais acessíveis são algumas razões para se
antecipar. Sem o fantasma da crise que atrapalhou as vendas
em 2009, os lojistas esperam vender neste carnaval até 20%
mais que o ano passado. Há kit de fantasias a partir de R$
12,90.
www.diariodepernambuco.com.br/economia 17 jan. 2010.
QUESTÃO 08

HO

De acordo com o texto, uma das vantagens de adiantar as
compras de carnaval é porque

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)

Coloque o bloco na rua
Mirella Falcão

A)
B)
C)
D)
E)

os lojistas esperam vender mais.
os preços estão mais acessíveis.
a folia já toma conta do comércio.
falta um mês para a festa começar.
a crise que atrapalhou as vendas acabou.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 13

No texto, a frase “a folia já toma conta do comércio” quer
dizer que
A)
B)
C)
D)
E)

o povo comemora o fim da crise econômica.
os comerciantes já começaram a brincar o carnaval.
grupos de foliões já se divertem nas ruas do comércio.
blocos de carnaval iniciaram os seus ensaios no centro.
os lojistas iniciaram a venda de produtos carnavalescos.

A forma verbal destacada está na terceira pessoa do plural,
porque mantém relação de concordância com a palavra
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 10

No texto, “Coloque o bloco na rua” é o mesmo que
A)
B)
C)
D)
E)

abasteça as lojas de adereços de carnaval.
antecipe as suas compras de carnaval.
comece a brincar o carnaval.
comemore o fim da crise.
vista a sua fantasia de carnaval.

Na expressão “fantasma da crise”, a palavra destacada
assume o sentido de

Há várias palavras no texto que têm relação com carnaval,
entre elas, temos
folia e fantasias.
estoque e época.
consumidores e compras.
tranquilidade e preços.
fantasma e kit.

A)
B)
C)
D)
E)

imagem ilusória.
alma penada.
pavor.
imagem multiplicada (TV).
pessoa muito magra.
QUESTÃO 15

No texto, o termo a época substitui

QUESTÃO 12

O lojista que conseguir “vender 20% mais que o ano passado”
venderá, em relação ao ano passado,

A)
B)
C)
D)
E)

o carnaval.
a folia.
o estoque.
a oferta de itens.
as vendas.

NH

O

RAS
CUN

HO

duas vezes mais.
vinte vezes mais.
um quinto a mais.
o dobro do que vendeu.
a metade do que vendeu.

RAS
CU

A)
B)
C)
D)
E)

lojas.
adereços.
fantasias.
consumidores.
compras.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 11

A)
B)
C)
D)
E)

Releia o trecho: “As lojas especializadas em adereços e
fantasias estão abastecidas com quase todo estoque voltado
para a época e muitos consumidores aproveitam para
adiantar as compras”.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

A buzina é o meio pelo qual o condutor faz alguma
advertência quando está dirigindo, contudo, para evitar que
ocorram situações perturbadoras e desnecessárias, fica
proibido buzinar, no perímetro urbano no horário entre:
A)
B)
C)
D)
E)

22h00min e 06h00min
20h00min e 07h00min
18h00min e 06h00min
18h00min e 22h00min
08h00min e 18h00min

No que diz respeito às Normas Gerais de Circulação e
Conduta, contidas no capítulo III do Código de Trânsito
Brasileiro, fica esclarecido que a ultrapassagem de outro
veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda,
obedecida a sinalização regulamentar e das demais normas
estabelecidas no referido código, exceto quando o veículo a
ser ultrapassado estiver:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 17

Via sinalizada com duas linhas, sendo a primeira à esquerda
do condutor tracejada e a segunda contínua, indica que é
possível:
A) ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as
condições forem favoráveis.
B) ultrapassar outro veículo pela direita quando as
condições forem favoráveis.
C) fazer um retorno para o lado direito da via.
D) fazer um retorno para o lado esquerdo da via.
E) transitar longo trecho pelo lado oposto da via.

em alta velocidade.
em baixa velocidade.
com o pisca - alerta ligado.
sinalizando o propósito de entrar à esquerda.
circulando pela direita.
QUESTÃO 20

Manobra é a mudança de direção do veículo. Assim sendo,
todo condutor de veículo antes de mudar de direção deverá:
A)
B)
C)
D)
E)

piscar os farois
dar um toque rápido na buzina
levar o veículo para a direita da via
acender os farois altos
ligar os dispositivos indicadores de direção.

QUESTÃO 21
QUESTÃO 18

Estacionamento é a imobilização do veículo por tempo
superior ao embarque e ao desembarque de passageiros. O
estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será
feito:

A) apenas os ocupantes da frente do veículo não sejam
lançados para frente ou para fora do veículo.
B) todos os ocupantes do veículo não sejam lançados para
frente ou para fora do veículo.
C) apenas os ocupantes do banco de trás do veículo não
sejam lançados para frente ou para fora do veículo.
D) apenas o condutor do veículo não seja lançado para
frente ou para fora do veículo.
E) os ocupantes não sofram qualquer ferimento.

A)
B)
C)
D)

RAS
CUN

HO

O uso do cinto de segurança é obrigatório em todo o território
nacional, seja nas rodovias, nas estradas, nas ruas ou
quaisquer tipos de vias públicas. Assim sendo, nos acidentes
de trânsito, o cinto de segurança visa garantir que:

em posição perpendicular à guia da calçada e junto a ela.
sobre a calçada.
paralelo ao bordo da pista de rolamento.
em sentido contrário ao do fluxo, paralelo ao bordo da
pista de rolamento.
E) em posição longitudinal à calçada.

QUESTÃO 22

O Art. 60 e o Art. 61 do Código de Trânsito Brasileiro
definem a classificação das vias com suas respectivas
velocidades. Assim sendo, não havendo sinalização
regulamentadora, a velocidade máxima nas Vias de Trânsito
Rápido será de:
A)
B)
C)
D)
E)

60 Km/h.
80 Km/h.
100 Km/h.
110 Km/h.
40 Km/h.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

A alternativa correta é:

Antes de efetuar uma ultrapassagem, o condutor deverá
certificar-se de que:

A) O retorno poderá ser feito em qualquer local, desde que
facilite o trânsito para os demais.
B) Em congestionamentos, é permitido trafegar pelos
acostamentos
C) O condutor deve dar preferência aos pedestres apenas
sobre faixas de segurança
D) O condutor deverá ultrapassar outro veículo pela direita
sempre que o veículo da sua frente impedir a
ultrapassagem pela esquerda.
E) É dever do condutor parar antes de transpor linha férrea
ou entrar em via preferencial.
QUESTÃO 24

Considera-se trânsito, de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro.
1. A utilização das vias por pessoas, veículos e animais,
isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de
circulação, parada, estacionamento e operação de carga e
descarga.
2. A utilização das vias apenas por pessoas e veículos,
isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de
circulação, parada, estacionamento e operação de carga
ou descarga.
3. A utilização das vias por pessoas, veículos e animais,
isolados apenas, conduzidos ou não, para fins de
circulação, parada, estacionamento e operação de carga
ou descarga.
4. A utilização das vias por pessoas, veículos e animais,
isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins
apenas de circulação, estacionamento e operação de
carga ou descarga.

1. nenhum condutor que venha atrás tenha começado uma
manobra para ultrapassá-lo.
2. quem o precede na mesma faixa de trânsito não tenha
indicado o propósito de ultrapassar um terceiro.
3. 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.
Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 3, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
2, apenas.
1, 2 e 3.

QUESTÃO 26

Em qualquer tipo de cruzamento, durante o dia ou durante a
noite, o procedimento correto do condutor é:
A)
B)
C)
D)
E)

buzinar bastante, desde que após as seis horas da manhã.
seguir em frente, confiando que está sendo visto.
aumentar a velocidade e piscar os farois.
reduzir a velocidade e atravessar buzinando.
demonstrar prudência especial, transitando em velocidade
moderada.

QUESTÃO 27

Quanto ao uso de luzes em veículos, analise as afirmativas
abaixo:

Está(ão) correta(s):
1.
1, apenas.
2 e 3, apenas.
2, apenas.
4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

2.

HO

3.

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)

4.

O condutor manterá acesos os farois do veículo,
utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos
túneis providos de iluminação pública.
Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta,
exceto ao cruzar outro veículo ou ao segui-lo.
Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa
a luz de placa.
O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de
posição do veículo, quando sob chuva forte, neblina ou
cerração.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas
1, 2, 3 e 4.
1 e 2, apenas.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

A fim de evitar transtornos e acidentes de trânsito, antes de
colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor
deve observar, entre outros.

Analise cada uma das afirmativas abaixo e indique V se
considerar verdadeira ou F se considerar falsa

(
1.
2.
3.
4.
5.

se o combustível indicado no painel é suficiente para
chegar ao destino.
o nível de óleo de freio, do motor, de direção hidráulica,
observando os respectivos reservatórios.
se as palhetas do limpador de para brisas estão
funcionando bem.
o funcionamento dos farois, verificando visualmente se
todos estão acendendo, luzes alta e baixa.
se lanternas dianteiras e traseiras, luzes indicativas de
direção, luz de freio estão funcionando bem.

(

(

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

(

1, 2 e 4, apenas.
2 e 3, apenas
1, 3 e 5, apenas
4 e 5, apenas
1, 2, 3, 4 e 5.

) O condutor deverá guardar distância de segurança lateral
e frontal, entre o seu e os demais veículos, bem como em
relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento,
a velocidade e as condições do local, da circulação do
veículo e as condições climáticas.
) O condutor que queira executar uma manobra, deverá
certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os
demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão
cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e
sua velocidade.
) O condutor de veículo poderá fazer uso de buzina, desde
que toque breve para fazer as advertências necessárias, a
fim de evitar acidentes nas áreas urbanas.
) Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo,
inclusive se houver razões de segurança.

A sequência correta de cima para baixo é:

QUESTÃO 29

A utilização de farol de luz baixa durante o dia e a noite é
regra para:

A)
B)
C)
D)
E)

V, F, F, V
F, V, V, V
V, V, V, F
V, V, F, F
F, F, F, V

1. os veículos de transporte coletivo regular de passageiros
quando circularem em faixas próprias a eles destinadas.
2. os ciclos motorizados.
3. os veículos de carga.
Está (ão) correta(s)

NH

O

1 e 2, apenas.
2, apenas.
1, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3.

RAS
CU

A)
B)
C)
D)
E)
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