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               Cargo: Motorista

CONCURSO PÚBLICO 01/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
Instruções

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.
 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu

cartão resposta.
 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta.

 Veja como marcar esta resposta.

 Deve-se estar atento para:
 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão
 Não escrever no verso do cartão resposta
 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta
 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:
 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:
 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da

prova;
 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou

por qualquer outra forma;
 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por

falsa identificação pessoal;
 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;
 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio.
 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.

BOA SORTE
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1. Indique a alternativa correta. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 27, dispõe que:

a) Antes de colocar o veículo em circulação, apenas nas vias rurais, o condutor deverá verificar a existência e as boas
condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível
suficiente para chegar ao local de destino.
b) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o passageiro deverá verificar a existência e as boas condições
de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para
chegar ao local de destino.
c) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições
de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para
chegar ao local de destino.
d) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá ignorar a existência e as boas condições de
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para
chegar ao local de destino.
e) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar apenas a existência e as boas
condições de funcionamento do mesmo bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local
de destino.

2. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias.

I - utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores.
II - segurando o guidão com as duas mãos
III - usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN.

Está (ão) correta (as)
a) I e II b) II e III c) I,II e III d) Apenas I e) Apenas II

3. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, As placas que compõem o sistema de trânsito são:

a) Duas: de advertência e regulamento
b) Três: Advertência regulamento e sinalização de indicação
c) Quatro: Advertência, regulamento, sinalização de indicação e atrativos turísticos
d) Cinco: Advertência, regulamento, sinalização de indicação, atrativos turísticos e sinalização de obras
e) Seis: Advertência, regulamento, sinalização de indicação, atrativos turísticos, sinalização de obras sinalização
aeroportuária.

4. O tipo de freio em que o disco gira juntamente com a roda e, por meio de um conjunto estático chamado pinça, o material
de atrito é pressionado contra os dois lados desse disco por força hidráulica, chama-se:

a) freio hidráulico
b) freio aeólico

c) freio mecânico
d) freio a disco

e) freio eletromagnético

5. Bomba de funcionamento essencialmente mecânico destinada a injetar combustível a pressões elevadas, superiores a
1500 bares, nos cilindros, principalmente nos motores à Diesel. O texto refere-se a:

a) Bomba d`água
b) Bomba de aceleração
c) Bomba de ar
d) Bomba hidráulica
e) Bomba injetora

6. Ao deparar-se com a placa o condutor do veículo entenderá que:

a) Indica uma placa de regulamentação
b) Indica uma placa de atrativos turísticos
c) Indica uma placa de advertência

d) Indica uma placa educativa
e) Indica uma placa de serviços auxiliares

7.De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro é proibido:

a) Para condutores e passageiros em todas as vias do território nacional o uso de cinto de segurança.
b) O direito de solicitar por escrito aos órgãos do SNT sinalização e fiscalização.
c) O uso de buzinas a fim de evitar acidentes.
d) Em via aberta a circulação pública as provas ou competições desportivas.
e) O transporte de crianças com idade superior a 10 anos nos bancos traseiros.

8. A placa,  que representa, caminhão na pista, refere-se à:

a) Placa de sinalização de obras
b) Placa de advertência
c) Placa de serviços auxiliares

d) Placa de regulamentação
e) Placa de indicação
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9. Mola com figura geométrica de hélice, quase sempre fabricada em liga de aço, que pode trabalhar tanto em compressão,
caso da suspensão, como em distensão, visto em determinados componentes, como mola de retorno de carburador. O texto
acima refere-se a:

a) Mola parabólica
b) Mola em forma de lâmina

c) Mola progressiva
d) Mola semi-elíptica

e) Mola helicoidal

10. Tipos de câmbio em que as trocas de marchas são realizadas automaticamente em função de dois parâmetros básicos:
posição do acelerador e velocidade do veículo. O referido texto é indicativo de:

a) Câmbio automatizado
b) Câmbio automático

c) Câmbio manual
d) Câmbio seqüencial

e) Câmbio sincronizado

11. Analise as sentenças.

I – Retrovisor é o equipamento que permite ver o que se passa atrás e dos lados do veículo.
II – Radiador é um equipamento que permite a troca de água quente do motor por evaporação da mesma.
III – Folga entre portas é a distância entre as portas dos anéis de segmento quando colocados no cilindro.

Está (ão) correta (as)

a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Apenas I
e) Apenas II

12. Assinale a alternativa incorreta quanto a educação ambiental.

a) É um ramo da educação cujo objetivo é a disseminação do conhecimento sobre o ambiente, a fim de ajudar à sua
preservação e utilização sustentável dos seus recursos.
b) Assume uma perspectiva mais abrangente, não restringindo seu olhar à proteção e uso sustentável de recursos naturais,
mas incorporando fortemente a proposta de construção de sociedades sustentáveis.
c) tenta despertar em todos a consciência de que o ser humano é parte do meio ambiente.
d) É a ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa têm a tomada de consciência de sua realidade global,
do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas
causas profundas.
e) Tornou-se lei em 27 de Abril de 1998.

13. A referida placa                  indica:

a) Serviço mecânico
b) Abastecimento
c) Restaurante
d) Serviço sanitário
e) Ponto de parada

14. Segundo o Código de Transito Brasileiro, em seu artigo 169 reza que:

a) Dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis a segurança: Infração – leve; e penalidade – multa.
b)  Dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis a segurança: Infração – média; e penalidade – multa.
c) Dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis a segurança: Infração – grave; e penalidade – multa e apreensão do
veículo.
d) Dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis a segurança: Infração – gravíssima; e penalidade – retenção da
habilitação.
e) Dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis a segurança: Infração – gravíssima; e penalidade – multa, retenção
da habilitação e apreensão do veículo.

15. A placa        refere-se a:

a) Sinal de pré-indicação de direção e sentido para saídas.
b) Sinal de posicionamento de localidades
c) Pré-indicação
d) Sinal de indicação de direção
e) Placa de localização
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Texto I

Caipirinha Chapa-branca
Lya Luft

Leio num jornal que por estes dias saiu no Diário Oficial da União um decreto referente à verdadeira receita da
caipirinha. Isso mesmo. É possível que em breve a tornem um patrimônio nacional, e tudo bem, a gente vai se habituando a
quase tudo. Dei-me ao trabalho de botar os óculos, acender outra luz, ver melhor, ver para crer. Aí está: “Diário Oficial da
União publica receita de caipirinha”. De acordo com a reportagem do jornal, foi o Ministério da Agricultura que resolveu ensinar
ao povo a preparar a verdadeira caipirinha, “com critérios”, segundo está escrito no artigo 4º da Instrução Normativa 55,
publicada no próprio Diário Oficial da União, pouco antes do fim do mês de outubro.

Revista Veja. Nº 45, Ano 41. Edição 12/11/2008.
16. A expressão “Isso mesmo” , no texto, revela uma:

a) admiração b) indignação c) revolta d) susto e) tristeza

17. A acentuação da palavra Diário se dá pelo mesmo motivo de:

a) café b) órfão c) relógio d) Amapá e) Baú

18. A palavra HABITUANDO usa H assim como:

a) hérnia b) hedem c) hexecutar d) heufemismo e) hexcelente

19. A palavra “acender” só não está corretamente empregada em:

a) Ele acendeu a luz da escada.
b) Nada acendeu naquela sala.
c) Os cristãos acreditam que Jesus acendeu aos céus.
d) O amor acendeu uma chama na população.
e) A solidariedade acende o sentimento da compaixão.

20. O vocábulo AÍ recebe acento porque:

a) é monossílabo
b) possui um hiato entre o A e o I
c) é paroxítona

d) é oxítona terminada em i
e) é proparoxítona

21. As aspas empregadas em “com critérios” indica:

a) uma ironia
b) uma citação

c) uma palavra estrangeira
d) uma fala de personagem

e) uma explicação

22. A correta divisão silábica da palavra “caipirinha” é:

a) ca-i-pi-ri-nha
b) ca-i-pi-rin-ha

c) ca-i-pi-ri-nh-a
d) cai-pi-rin-ha

e) cai-pi-ri-nha

23. O tom do texto revela que a autora:

a) concorda com a publicação no Diário Oficial
b) é indiferente à situação apresentada
c) discorda da publicação, mas acha elegante o fato do Ministro querer ensinar ao povo
d) Acha desperdício o Ministro publicar algo assim no Diário Oficial
e) Concorda com o Ministro e aproveita a receita da caipirinha

24. Os dois pontos depois de “Aí está” indica:

a) uma explicação
b) uma citação

c) uma fala de outra pessoa
d) um vocativo

e) um erro de gramática

25. O verbo “resolveu” indica:

a) uma ação acabada
b) uma ação contínua no passado
c) uma ação futura

d) uma ação anterior a outra já passada
e) uma ação presente

26.  No quintal de Dona Sebastiana existe 42 galinhas, todas muito bem tratadas. Sabe-se que 2/3 das galinhas põem um ovo
por dia. Quantos ovos dona Sebastiana terá disponível em uma semana?

a) 188 ovos
b) 196 ovos

c) 216 ovos
d) 226 ovos

e) 232 ovos
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27.  Nas alternativas abaixo, podemos afirmar que existe apenas uma fração equivalente a 6/14, está fração é:

a) 3/7
b) 2/7

c) 9/28
d) 3/6

e) 1/3

28.  No campeonato brasileiro quando o time vence ganha 3 pontos, quando empata ganha 1 ponto, quando perde não pontua.
Até hoje cada time já disputou 15 jogos. Se um desses times venceu 5 jogos, empatou 6 jogos e perdeu o restante, quantos
pontos ele tem até agora?

a) 19 pontos
b) 21 pontos

c) 24 pontos
d) 26 pontos

e) 27 pontos

29.  Vovô Cloves, comprou uma corda para fazer um varal de estender roupas. Observou que a corda era muito comprida,
então cortou a metade da corda. No dia seguinte, a pedido de sua esposa, muda o local do varal. Na mudança foi necessário
cortar novamente o varal na metade. Restando apenas uma corda de 12,5 metros. Qual era o comprimento inicial da corda?

a) 30 metros
b) 35 metros

c) 40 metros
d) 45 metros

e) 50 metros

30.  Dona Terezinha comprou uma bandeja com 30 ovos por R$ 4,50, cada ovo a 0,15 centavos. Ao chegar a casa observou
que tinha se quebrado 5 ovos. Nessas condições, o valor de cada ovo será de:

a) R$ 0,21
b) R$ 0,20

c) R$ 0,19
d) R$ 0,18

e) R$ 0,17







