PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO
Concurso Público – 2009
Tipo 1
Cargo: Motorista / Nível Fundamental
CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E DE HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DO MORENO
Com base na leitura do texto 1, responda as questões de 1 a 6.

QUESTÃO 03

Leia as alternativas seguintes e assinale a correta.

Texto 1

A) O texto é predominantemente narrativo, pois conta uma
história em uma sequência de fatos.
B) O texto é uma descrição porque descreve um animal.
C) Quem conta os fatos é um narrador-personagem, a própria
cegonha.
D) Os personagens (raposa e cegonha) são secundários.
E) O texto é futurista, ou seja, os fatos encontram-se no
tempo futuro.

A Raposa e a Cegonha
(Esopo)
A raposa e a cegonha mantinham boas relações e
pareciam ser amigas sinceras. Certo dia, a raposa
convidou a cegonha para jantar e, por brincadeira,
botou na mesa apenas um prato raso contendo um
pouco de sopa. Para ela, foi tudo muito fácil, mas a
cegonha pode apenas molhar a ponta do bico e saiu dali
com muita fome.

QUESTÃO 04

A partir do trecho seguinte, analise as afirmações:

- Sinto muito, disse a raposa, parece que você não
gostou da sopa.

- Não pedirei desculpas pelo jantar, disse a cegonha, assim
você sente no próprio estômago o que senti ontem.

- Não pense nisso, respondeu a cegonha. Espero que,
em retribuição a esta visita, você venha em breve jantar
comigo.

1.
2.

No dia seguinte, a raposa foi pagar a visita. Quando
sentaram à mesa, o que havia para o jantar estava
contido num jarro alto, de pescoço comprido e boca
estreita, onde a raposa não podia introduzir o focinho.
Tudo o que ela conseguiu foi lamber a parte externa do
jarro.

3.

É formado por discurso direto, isto é, o próprio
personagem é quem fala.
É formado por discurso indireto, isto é, o narrador diz
com suas palavras o que o personagem fala.
“Disse a cegonha” é a fala do narrador.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

- Não pedirei desculpas pelo jantar, disse a cegonha,
assim você sente no seu próprio estômago o que senti
ontem.
(Disponível em: http://www.clubedobebe.com.br
Acesso: 23/02/09)

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

QUESTÃO 05

Observe as palavras sublinhadas no texto. É correto afirmar:
QUESTÃO 01

Assinale a alternativa em que se encontra o provérbio (ditado
popular) que melhor representa a moral da história do texto 1:
A)
B)
C)
D)
E)

Mais vale o pouco certo, que o muito duvidoso.
Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Com perseverança, tudo se alcança.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Quem tudo quer, tudo perde.

A) A palavra “seu” se refere à cegonha.
B) A palavra “você” possui o mesmo grau de formalidade de
“Vossa Senhoria”.
C) A palavra “esta” se refere à visita feita em momento
passado.
D) A palavra “onde” está relacionada a lugar.
E) A palavra “seu” exprime idéia de posse e se refere à
cegonha.
QUESTÃO 06

QUESTÃO 02

Na oração “quando sentaram à mesa” a fusão de uma
preposição com um artigo (crase) acontece devido ao fato de:

Em relação ao gênero do texto é correto afirmar:
A) É uma lenda – narrativa fantasiosa transmitida pela
tradição oral através dos tempos.
B) É piada – um texto engraçado.
C) É uma fábula – texto que sugere uma reflexão de ordem
moral cujos personagens normalmente são animais.
D) É uma epopéia – poema que narra ações grandiosas.
E) É uma epígrafe – sentença ou texto curto colocado no
início de um livro.

A) Estabelecer relação de modo.
B) Tratar-se de verbo que exprime movimento de um lugar
para o outro.
C) Estabelecer relação de finalidade
D) Estabelecer relação de tempo.
E) Estar diante de pronome de tratamento.
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Com base na leitura do texto 2, responda as questões de 7 a
10.

QUESTÃO 09

Analise as afirmações seguintes sobre as palavras sublinhadas
no Texto 2:

Texto 2
17/02/2009

1.
2.
3.

"Pinóquio" passa por restauração digital para
aniversário de 70 anos

O “mais” indica intensidade.
O “e” exprime adversidade.
O “onde” exprime a idéia de lugar.

Está(ão) correta(s):
Roma - O filme clássico da Disney "Pinóquio"
comemora 70 anos de lançamento com uma
restauração digital. Além de uma "limpeza" na imagem
e no som, a animação foi transformada em um filme de
alta definição.
A restauração do filme, inspirado no personagem do
escritor italiano Carlo Collodi, _______ (durar) mais
de um ano, e ele agora poderá ser visto com mais
detalhes.
A nova versão de "Pinóquio", apresentada na cidade de
Florença, onde nasceu Collodi, _____ (ser) lançado em
Blu-Ray e DVD no mês de abril.

A)
B)
C)
D)
E)

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

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que indica a conjugação correta dos
verbos que estão entre parênteses no texto.

(Disponível em:
http://criancas.uol.com.br/novidades/ult2320u139.jhtm
Acesso: 19/02/2009)

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 07

Durará e foi.
Durou e será.
Durou e foi.
Durará e será.
Dura e foi.

De acordo com o texto 2, pode-se afirmar:
Texto 3
A) A história de Pinóquio é um clássico criado pela Disney.
B) O filme da Disney Pinóquio passou por transformações
essencialmente relacionadas ao enredo.
C) A restauração do filme é inspirada no escritor Collodi.
D) Pinóquio é um personagem de 70 anos.
E) O que está fazendo 70 anos é o filme da Disney Pinóquio.

QUESTÃO 08

Leia o período abaixo, analise as palavras sublinhadas e assinale
a alternativa correta.
Além de uma "limpeza" na imagem e no som, a animação foi
transformada em um filme de alta definição.
A) “Além de” e “e” expressam a idéia de adição.
B) “Além de” expressa a idéia de condição e “e” de
conseqüência.
C) “Além de” expressa a idéia de comparação e “e” de
adição.
D) “Além de” expressa a idéia de adição e “e” de
comparação.
E) “Além de” expressa a idéia de conclusão e “e” de adição.

Cenário bom pra aceitar o desafio de criar alternativas novas
pra seu cotidiano, levando em conta seus recursos e os de seus
parceiros. Com eles, você poderá ir mais longe, convença-os
com argumentos e fidelidade. Sensatez alheia deve ser
respeitada em seus planos. Amor em alta.
Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/urania/signoexpress1.shtm
l#cancer
Acesso: 24/02/2009.
QUESTÃO 11

Sobre o texto 3, é incorreto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

Normalmente é veiculado em revistas e jornais.
Está relacionado com questões astrológicas.
É uma previsão sobre a vida das pessoas.
É conhecido como horóscopo.
Está relacionado ao tempo passado.
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QUESTÃO 12

Faça as correspondências dos termos destacados no texto 3
com seus respectivos sinônimos.
1. Cotidiano
2. Levando em conta
3. Recursos
4. Parceiros
5. Desafio

(
(
(
(
(

) Provocação
) Dia-a-dia
) Companheiros
) Considerando
) Fontes

A seqüência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

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

QUESTÃO 13

As festas que acontecem em Moreno são os maiores atrativos
para os visitantes. O carnaval fora de época da cidade atrai
diversas pessoas de várias partes do Estado. Assinale a
alternativa que destaca o nome e o mês que se comemora essa
festa:
A)
B)
C)
D)
E)

Micareta, em março.
Micaremes, em agosto
Moreno Folia, em setembro
Micarande, em novembro
Morenata, em setembro.

QUESTÃO 14

Sobre as potencialidades agro-ecoturísticas do Município do
Moreno, analise as afirmativas:
1.

2.
3.

Esse segmento foi diagnosticado como alternativa
econômica no Município por possuir grande potencial de
desenvolvimento.
O Município possui várias reservas ecológicas, além de
uma Reserva Particular do Patrimônio Natural.
A cultura canavieira e as paisagens de engenhos são fortes
atrativos turísticos para o desenvolvimento da economia
do Município.

Está (ão) correta (s):
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas 1.
Apenas 2.
Apenas 1 e 2.
Apenas 2 e 3.
1, 2 e 3.
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QUESTÃO 15

Observe o esboço esquemático a seguir.

Sobre a Estação de Morenos, estão corretos os textos:

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas 1.
Apenas 2.
Apenas 1 e 2.
Apenas 1 e 3.
1, 2 e 3.
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 18

É considerada infração gravíssima
Segundo pesquisas, mais de 60% dos acidentes com
veículos têm como causa problemas com o condutor. Dentre
os problemas com o condutor, temos:
1) Negligência – Ocorre quando o condutor deixa de
realizar a manutenção do veículo.
2) Imprudência – Ocorre quando o condutor tem
conhecimento das leis e regras de trânsito e deixa de
respeitá-las.
3) Informações básicas – Ocorre quando o condutor sabe o
que fazer e o que não fazer nas situações de acidente.
4) Imperícia – Ocorre quando o condutor é imperito na
prática da direção, ou seja, não possui conhecimentos
técnicos ou habilidade para realizar as manobras
necessárias ao ato de dirigir.
Está(ão) corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

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

A) estacionar em local proibido.
B) transportar crianças em veículo automotor sem
observância das normas especiais de segurança,
estabelecidas no CTB.
C) imobilizar a vítima até o socorro chegar.
D) não agir rapidamente para chamar o socorro.
E) não estar devidamente qualificado para prestar os
primeiros socorros.
QUESTÃO 19

Constitui uma infração grave conduzir o veículo
A) sem utilizar corretamente o cinto de segurança.
B) alcoolizado.
C) sem Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para
Dirigir.
D) com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para
Dirigir cassada ou com suspensão do direito de dirigir.
E) sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à
segurança.

QUESTÃO 20
QUESTÃO 17

A placa abaixo significa:

São deveres do condutor para uma direção segura:
1) ter pleno domínio de seu veículo a todo o momento,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito.
2) verificar a existência e as boas condições de
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório.
3) certificar-se de que há combustível suficiente para
realizar o percurso desejado.
4) não constituirá infração os casos excepcionais de falta
de combustível que levem o veículo a ficar imobilizado
na via.

A)
B)
C)
D)
E)

trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres.
Circulação exclusiva de bicicletas.
ciclistas na pista.
ciclofaixa autorizada para ciclistas e pedestres.
faixa exclusiva para bicicletas.

QUESTÃO 21

Está(ão) corretas, apenas:

A placa abaixo significa:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2.
1 e 3.
1, 2 e 3.
2 e 3.
2 e 4.
A)
B)
C)
D)
E)

faixa exclusiva para bicicletas.
ciclista, transite à direita.
ciclistas na pista da direita.
ciclofaixa autorizada para ciclistas e pedestres.
circulação exclusiva de bicicletas.
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QUESTÃO 22

A placa abaixo significa:

QUESTÃO 25

Nas vias urbanas, onde não existir placas de sinalização de
velocidade máxima permitida, assinale os parâmetros corretos
a serem considerados.
1)
2)
3)
4)

A)
B)
C)
D)
E)

sinal luminoso adiante.
respeite a sinalização.
semáforo à frente.
passagem de nível.
sinalização de pedestre.

QUESTÃO 23

110 Km/h nas vias de trânsito rápido.
60 Km/h nas vias arteriais.
40 Km/h nas vias coletoras.
40 Km/h nas vias locais.

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

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

QUESTÃO 26

Observe a placa:

Assinale as situações em que pode ser utilizado o pisca-alerta,
de acordo com as normas de trânsito.

Pelo seu conteúdo, trata-se de uma placa indicativa de
A)
B)
C)
D)
E)

identificação de atrativo turístico.
sitio histórico.
orientação aos turistas.
sentido de atrativo turístico.
distância de atrativo turístico.

1)
2)
3)
4)

situação de emergência.
veículo imobilizado.
veículo trafegando acima da velocidade permitida.
veículo estacionado em local não permitido.

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

1 e 2.
1 e 3.
2 e 3.
2 e 4.
3 e 4.

QUESTÃO 24
QUESTÃO 27

Avançar o sinal vermelho é considerado infração
A)
B)
C)
D)
E)

média.
leve.
gravíssima.
grave.
moderada.

Assinale a alternativa incorreta:
A) Acostamento – parte da via diferenciada da pista de
rolamento destinada à circulação de pedestres e bicicletas,
quando não houver local apropriado para esse fim, e à
parada ou estacionamento de veículos, em caso de
emergência.
B) Bicicletário – local, na via ou fora dela, destinado ao
estacionamento de bicicletas e motos.
C) Ciclofaixa – parte da pista de rolamento destinada à
circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização
específica.
D) Faixas de domínio – superfície lindeira às vias rurais,
delimitada por lei específica e sob responsabilidade do
órgão ou entidade de trânsito competente com
circunscrição sobre a via.
E) Ciclovia – Pista própria destinada à circulação de ciclos,
separada fisicamente do tráfego comum.
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QUESTÃO 28

São considerados primeiros socorros as primeiras
providências tomadas no local do acidente, ou seja, o
atendimento inicial até a chegada de um serviço de saúde
profissional. Enquanto isso, devemos tomar as seguintes
iniciativas:
1) reduzir a velocidade e acender as luzes.
2) fazer uma rápida avaliação da vítima.
3) aliviar as condições que ameacem a vida ou que possam
agravar o quadro, com a utilização de técnicas simples.
4) dirigir até o local onde for possível encontrar abrigo.
5) acionar rapidamente um serviço de emergência local.
Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

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

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

Nas vias onde não há sinalização específica, tem a preferência:
1) quem estiver transitando pela rodovia, quando apenas um
fluxo for proveniente de auto-estrada.
2) veículos de prestadores de serviços de utilidade pública
(companhias de água, luz, esgoto, telefone).
3) quem estiver circulando uma rotatória.
4) quem vier pela direita do condutor, nos demais casos.
Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

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

QUESTÃO 31

A emissão de fumaça, gases ou partículas, em níveis superiores
aos fixados pelo CONTRAN, durante a condução de um
veículo, é considerada:

Numa situação de emergência, ao deparar-se com um
acidente, muitas vezes, mesmo sem estar preparada, uma
pessoa precisará assumir a liderança e para isso deve seguir
algumas recomendações para que haja uma situação
organizada e eficiente:

1) agressão ao meio ambiente.
2) poluição visual.
3) diminuição de visibilidade.

1) mostre decisão e firmeza nas suas ações.
2) peça ajuda aos outros envolvidos no acidente e aos que
estiverem próximos.
3) distribua tarefas às pessoas ou forme equipes para
executar as tarefas.
4) não perca tempo discutindo, enfatize as ordens para ser
obedecido rapidamente.
5) motive todos, elogiando e agradecendo cada ação
realizada.

A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

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

Está(ão) corretas:
1.
1 e 2.
1 e 3.
2 e 3.
todas as alternativas.

QUESTÃO 32

Para proporcionar trânsito seguro e um ambiente saudável, é
preciso:
1)
2)
3)
4)

dirigir com economia de combustível.
conhecer e respeitar as leis de trânsito.
fazer reparos no veículo só após pane do motor.
calibrar periodicamente os pneus.

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

1 e 2.
1 e 3.
2.
2 e 3.
2 e 4.
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QUESTÃO 33

O hodômetro e o filtro de óleo servem, respectivamente,
para
A) verificar a distância percorrida e filtrar o combustível do
veículo.
B) marcar a velocidade do veículo e a pressão do óleo do
motor.
C) marcar velocidade e nível de óleo da caixa de marcha.
D) verificar a distância percorrida e reter as impurezas do
óleo.
E) verificar a distância parcial e garantir a qualidade do
óleo de freio.

QUESTÃO 36

Estacionar em fila dupla, Avançar o sinal vermelho e dirigir
com o braço para fora são consideradas, respectivamente,
infrações:
A)
B)
C)
D)
E)

grave, gravíssima e média.
leve, media e grave.
gravíssima, grave e média.
média, grave e gravíssima.
média, leve e gravíssima.

QUESTÃO 37

Quanto à manutenção periódica do veículo, podemos afirmar
ser necessário:
QUESTÃO 34

1.
O filtro de combustível tem como função:
2.
1)
2)
3)
4)

reter as impurezas do combustível.
preservar a vida humana.
reter as partículas emitidas pela combustão.
preservar o meio ambiente.

3.
4.
5.

verificar e completar, se necessário, o nível do fluido de
freio
lavar o motor com óleo diesel para diminuir o acumulo de
graxa
verificar o índice de luminosidade das sinaleiras
verificar e completar, se necessário, o nível do líquido do
lavador de para-brisa.
verificar periodicamente o nível do óleo do motor

Estão corretas, apenas:
Está(ão) correta(s), apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

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

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 35

Fazer a manutenção periódica do veículo é fundamental para
a segurança e a vida do veículo e inclui:

QUESTÃO 38

Analise as afirmações abaixo:
1.

1) verificação periódica do óleo, inclusive, com o motor
em movimento.
2) lavagem do motor com bomba de alta pressão.
3) verificação do nível do líquido do lavador de pára-bisa.
4) verificação do estado de conservação e pressão dos
pneus.
5) manter o veículo com os vidros fechados para diminuir
o desgaste dos mecanismos.
Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

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

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

2.

3.

4.
5.

A troca de marchas no tempo correto mantém o motor na
rotação adequada.
Após a partida, deve-se manter o motor acelerado em alta
rotação até atingir a temperatura ideal para a saída do
veiculo.
Verificar regularmente a pressão dos pneus e calibrá-los,
se necessário, ajuda a economizar combustível e aumenta
a vida útil dos pneus.
Usar o acelerador moderadamente ajuda a diminuir a
emissão de poluentes e economiza combustível.
Trocar de marcha no tempo certo ajuda a diminuir a
emissão de poluentes e economiza combustível.

Está(ão) correta(s).
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3, 4 e 5.
1, 2 e 3, apenas.
1, 3, 4 e 5, apenas.
1, 4 e 5, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
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QUESTÃO 39

O velocímetro e o tacômetro indicam, respectivamente,
A)
B)
C)
D)
E)

distância percorrida e velocidade.
velocidade e rotação do motor.
velocidade e pressão do óleo do motor.
velocidade e nível de óleo da caixa de marcha.
nível do óleo da direção hidráulica e do óleo de freio

QUESTÃO 40

Numa situação em que ocorra aquaplanagem, o motorista
deverá:
1.
2.
3.
4.

acelerar o veiculo para passar rapidamente pela poça
d’água
pisar no freio rapidamente
manter velocidade
reduzir a velocidade

Está(ão) correta(s), apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

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