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MOTORISTA 
  

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir: 

a) este caderno de prova contendo 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com 4 alternativas de respostas (A, B, C, D). 

b) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas; 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para 
que sejam tomadas as devidas providências. 

3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado. 

4. Ao receber a folha de respostas, você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade; 

b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 

c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. 

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 

c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de 
calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração 
poderá acarretar a eliminação sumária do candidato. 

6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de 
cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

7. O tempo disponível para a realização da prova é de 3 (três) horas, já incluído o tempo para os procedimentos de identificação previstos no 
edital e a marcação da folha de respostas. 

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as 
marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que 
não seja o próprio caderno de provas. 

9. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos de seu início. Nessa 
ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos sessenta 
minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de 
entrega de tal documento será eliminado do concurso. 

12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário. 

13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.crescerconcursos.com.br  
no dia 19 de dezembro de 2016. 

14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 20 de dezembro 
às 23h59min do dia 21 dezembro 2016, ininterruptamente, observado o horário oficial de Brasília-DF, por meio de formulário que será 
disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.consultoria.crf@outlook.com   
 

 

 

 

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): ___________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO________________ 

Destaque aqui             

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

DURAÇÃO: 3 HORAS 

 

DATA: 18/12/2016 – MANHÃ 

CONCURSO PÚBLICO 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO 

PIAUÍ-CRF-PI 

CRESCER CONSULTORIAS 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.crescerconcursos.com.br/
mailto:crescer.consultoria.crf@outlook.com
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AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

A INTERNET AFASTA OU APROXIMA AS PESSOAS? 

Esse é um assunto bem corriqueiro, já que hoje vivemos conectados praticamente 24 1 

horas. O nosso smartphone tem diversos aplicativos, entre eles as redes sociais onde 2 

conseguimos nos comunicar com diversas pessoas ao mesmo tempo, sendo que algumas podem 3 

estar ao nosso lado e outras do outro lado do mundo. 4 

Acho que tem momentos que acabamos deixando de conversar com as pessoas que 5 

estão ao nosso lado num jantar, em uma conversa de bar ou até mesmo numa roda de chimarrão 6 

para ficarmos mexendo no telefone o tempo todo, e ao invés de conversarmos com quem está 7 

com a gente naquela hora conversamos com outras pessoas que estão longe. Quem nunca fez 8 

isso? Se pararmos para pensar isto não é nada legal, porque deixamos de prestar atenção na 9 

pessoa que está com a gente para falar com outras que estão a quilômetros de distância. Nesse 10 

caso, a internet nos afasta das pessoas. 11 

Porém  quando estamos sozinhos, em uma fila de mercado, em casa, no ônibus é muito 12 

bom podermos conversar com os nossos amigos através das redes sociais. A gente faz isso 13 

direto. Também tem aqueles amigos ou familiares que moram longe e a internet nos 14 

proporciona falarmos com eles através de uma chamada de vídeo, por troca de mensagens, até 15 

mesmo envio de fotos. Isto diminui um pouco a distância e ajuda a matar um pouco da saudade. 16 

Já neste acaso, a internet aproxima as pessoas e não afasta. 17 

Vivemos numa era conectada, e se soubermos lidar com a internet ela sempre vai estar 18 

ao nosso lado. Claro, devemos saber dosar o tempo porque tudo que é demais não é bom. Uma 19 

dica, quando estiver em família e com amigos evite ficar o tempo todo na internet, desfrute 20 

daquele momento porque ele não vai voltar. Fazendo isso você não estará se afastando de 21 

ninguém. Quando a internet é usada de forma correta sem muito exagero ela ajuda a nos 22 

aproximarmos de outras pessoas, fazermos até novos amigos, contatos profissionais ou quem 23 

sabe conhecer o seu amor através dessa ferramenta, porque já existem histórias de amor que 24 

começaram na internet. Então, aproveite as coisas boas que a internet tem para você se 25 

aproximar de outras pessoas e seja feliz! 26 

Marcela Zini, IN: http://www.comunicacaoetendencias.com.br 
 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                           15 QUESTÕES 
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01) O texto respalda a seguinte afirmativa: 

 

A) O uso de frases nominais curtas aproxima-o leitor. 

B) O texto utiliza uma linguagem eminentemente formal e centrada no emissor. 

C) O emprego da linguagem figurada tem predominância no desenvolvimento temático. 

D) O texto apresenta uma  linguagem    informal e subjetica, com traços de coloquialidade.  

 

02) No texto, a palavra “sozinhos” (L.12)  tem valor: 

 

A) subjetivo 

B) completivo 

C) caracterizador 

D) de indicador de modo. 

 

03) A alternativa que apresenta uma construção linguística em desacordo com a linguagem padrão é a: 

 

A) “Então, aproveite as coisas boas” (L.25). 

B) “Também tem aqueles amigos ou familiares...” (L.14). 

C) “Esse é um assunto bem corriqueiro” (L.1). 

D) “Isto diminui um pouco a distância” (L.16). 

 

04) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico que aparece nesse texto está devidamente explicado é a: 

 

A) “já que”, em “já que hoje vivemos conectados praticamente 24 horas.”  (L.1/2) expressa uma explicação. 

B) “nada”, em “isto não é nada legal” (L.9) tem valor de reforço apenas, podendo ser retirado da frase sem prejuízo 

semântico. 

C) “Vivemos”, em “Vivemos numa era conectada” (L.18), expressa uma ação concluída no presente. 

D) “até, em “...fazermos até novos amigos” (L.23), indica limite. 

 

05) Atente para as orações seguintes: 

I - “Porém  quando estamos sozinhos” (L.12) 

III - “Então, aproveite as coisas boas que a internet tem para você se aproximar de outras pessoas e seja feliz!” (L.25/26). 

 

Os termos em negrito, nos fragmentos em destaque, estabelecem, respectivamente, as relações de: 

 

A) Conclusão e adição 

B) Ressalva e ressalva. 

C) Ressalva e conclusão. 

D) Explicação e oposição. 

 

06) Sobre a oração “...porque já existem histórias de amor” (L.24) pode-se afirmar: 

 

A) Com o verbo haver, em substituição a existir, pode ser reescrita da seguinte forma: “há histórias de amor”. 

B) O verbo haver quando substitui o verbo existir tem de se flexionar no plural. 

C) “histórias de amor” funciona como objeto direto de  existir. 

D) Não há possibilidade de substituição do verbo existir por haver, pois alteraria o valor semântico da frase. 

 

07) Em relação ao predicado, o nome é o núcleo central da informação em: 

 

A) “Quem nunca fez isso?” (L.8/9). 

B) “Claro, devemos saber dosar o tempo” (L.19). 

C) “Vivemos numa era conectada”  (L.18). 

D) “Porém  quando estamos sozinhos” (L.12). 
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08) As palavras “através” (L.24), e  “familiares” (L.14) são respectivamente: 

 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

09) As palavras “nunca” (L.8) e  “jantar” (L.6) apresentam:  

 

A) Apenas encontros consonantais 

B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente. 

C) Apenas dígrafos. 

D) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente. 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um ditongo decrescente, um encontro consonantal e um 

dígrafo. 

 

A) “sociais” (L.2), “onde” (L.2), “pessoa” (L.10) 

B)  “aproveite” (L.25), “proporciona” (L. 15), “tem” (L.5) 

C) “pessoas” (L.23), “tempo” (L.7), “dessa” (L.24) 

D) “podem” (L.3), “conectados” (L.1), “histórias” (L.24) 

 

11) Sobre o período “Se pararmos para pensar isto não é nada legal” (L.9), pode-se afirmar: 

 

A)  As orações possuem sujeito indeterminado 

B) O núcleo do predicado da segunda oração é um verbo. 

C) Há dois predicados verbais. 

D) “Se” indica uma condição, e “para” uma finalidade. 

 

12) A alternativa em que o termo transcrito em negrito constitui um caracterizador do substantivo é: 

 

A) “Esse é um assunto bem corriqueiro” (L.1). 

B) “existem histórias de amor” (L.24) 

C) “familiares que moram longe” (L.14). 

D) “já que hoje vivemos conectados praticamente 24 horas.” (L.1/2) 

 

13) No texto: 
 

A) “Então” (L.25) denota conclusão. 

B) “muito” (L.12) tem valor de indefinição. 

C) “onde” (L.2) indica tempo. 

D) “acho” (L.5) expressa certeza. 

 

14) Possuem o mesmo valor morfológico que a expressão “ao nosso lado” (L.4). 

 

A) “Esse” (L.1) e “Nesse caso” (L.10/11). 

B) “de mercado” (L.12) e “em casa” (L.12). 

C) “muito” (L.12) e “ longe” (L.8). 

D) “momentos” (L.5) “pouco” (L.16). 

 

15) Exerce a mesma função sintática de “de mensagens” (L.15) a expressão. 
 

A) “ao nosso lado” (L.4). 

B) “de mercado” (L.12). 

C) “da saudade” (L.16). 

D) “de fotos” (L.16). 

5 



CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – CRF-PI EDITAL Nº 001/2016 

8 | P á g i n a  
 

CARGO: MOTORISTA 

 

 

16) Durante vários períodos do ano enfrentamos várias mudanças de temperatura até mesmo durante o dia. Em um 

determinado dia às 4 horas da manhã o termômetro instalado no centro da cidade marcava a temperatura de -3ºC. No 

decorrer do dia, está temperatura foi aumentando e as 13 horas o mesmo termômetro já marcava a temperatura de 

+12ºC. Com base nestas informações, neste intervalo de tempo a temperatura aumentou: 

 

A) 8ºC. 

B) 12ºC. 

C) 15ºC. 

D) 7ºC. 

 

17)  Em toda feira de domingo, dona Ana 1 pastel para cada um de seus três filhos, para ela e para o marido. Sabendo que 

o valor total da compra na barraca de pastel foi de R$ 37,50, o valor de cada pastel foi de: 

 

A) R$ 5,50. 

B) R$ 6,50. 

C) R$ 7,50. 

D) R$ 8,50. 

 

18)  Para manter a balança a seguir em equilíbrio, o valor de X deverá ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 50g. 

B) 66g. 

C) 80g. 

D) 98g. 

 

19)  Em uma loja de departamentos, Carlos decidiu comprar uma televisão nova para a sua casa. Depois de muito 

pesquisar, escolheu um modelo de LED de 50 polegadas de última geração que custa R$ 5.990,00. Como ele iria 

realizar o pagamento a foi concedido um desconto de 10% sobre o valor total, portanto o desconto será de: 

 

A) R$ 599,00. 

B) R$ 399,00. 

C) R$ 299,00. 

D) R$ 499,00. 

 

20)  A representação de 
3

11
 na forma decimal é: 

 

A) 0,27...; 

B) 0,18...; 

C) 0,16...; 

D) 0,23...; 

 

MATEMÁTICA                                                                                            05 QUESTÕES 
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21)  “São responsáveis pela estabilidade de trajetória do carro, ou seja, seguram o veículo dentro de uma curva ou evita 

que perca a aderência em uma freada brusca”. Esta informação diz respeito aos pneus: 

 

A) Traseiros. 

B) Dianteiros. 

C) Laterais. 

D) Estepe. 

 

22)  Um condutor hábil não deve possuir qual das características abaixo? 

 

A) Pericia. 

B) Prudência. 

C) Cuidado. 

D) Imperícia. 

 

23) Quando um agente da autoridade de trânsito levanta um braço verticalmente, ele demanda que: 

 

A) Todos os veículos parem obrigatoriamente. 

B) Apenas os veículos do lado do braço levantado parem obrigatoriamente. 

C) Os veículos sigam viagem. 

D) Os veículos reduzam a velocidade. 

 

24)  Um motor de ciclo à 4 tempos realiza a compressão em seu: 

 

A) 1º tempo. 

B) 2º tempo. 

C) 3º tempo. 

D) 4º tempo. 

 

25)  Qual das alternativas abaixo representa uma condição adversa na direção? 

 

A) Vias Livres. 

B) Trânsito Leve. 

C) Veículo Revisado. 

D) Névoa. 

 

26)  Qual alternativa apresenta uma ação de direção defensiva? 

 

A) Prezar a segurança. 

B) Estar despreparado. 

C) Desrespeitar as placas. 

D) Se exaltar. 

 

27)  Para que o motor funcione de maneira suave e uniforme é definida uma ordem de ignição, em razão do número de 

cilindros do motor. Um motor de seis cilindros possui a seguinte sequência de ignição: 

 

A) 1 - 5 - 3 - 6 - 2 – 4. 

B) 1 - 3 - 5 - 2 - 4 – 6. 

C) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6. 

D) 1 - 3 - 5 - 2 - 4 - 6. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                              20 QUESTÕES 
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28)  “A permissão para dirigir tem a validade de _____, sendo conferida a Carteira Nacional de Habilitação ao término 

desse prazo, desde que o condutor não tenha cometido nenhuma infração de natureza ________ ou ______ nem seja 

reincidente em infração média”. Qual alternativa completa correta e respectivamente as lacunas? 

 

A) 12 meses, grave, gravíssima. 

B) 8 meses, grave, gravíssima. 

C) 6 meses, grave, gravíssima. 

D) 24 meses, grave, gravíssima. 

 

29)  A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada caso o condutor: 

 

A) Atinja 22 pontos ou mais em um período de 12 meses. 

B) Atinja 20 pontos ou mais em um período de 8 meses. 

C) Atinja 20 pontos ou mais em um período de 6 meses. 

D) Atinja 20 pontos ou mais em um período de 12 meses. 

 

30)  A figura abaixo representa o rodízio de 4 pneus normais de tração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Dianteira. 

B) Traseira. 

C) 4x4. 

D) AWD. 

 

31)  As placas de sinalização "curva à esquerda" e "cruzamento em vias" são exemplos de placas de: 

 

A) Regulamentação. 

B) Indicação. 

C) Advertência. 

D) Autoridade. 

 

32)  A regulagem correta do motor permite que a válvula cumpra de forma precisa seus parâmetros de funcionamento; no 

caso, o tempo total de abertura (definido pelo momento de abertura e o momento de fechamento) e o quanto a válvula 

abre, também é chamado de: 

 

A) Open. 

B) Lift. 

C) Wide. 

D) Left. 

 

33)  A medida administrativa acionada quando um condutor dirige um veículo para o qual não possui habilitação é de: 

 

A) Recolhimento do documento de habilitação. 

B) Multa. 

C) Retenção do veículo. 

D) Apreensão do veículo. 
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34)  Dentre suas vantagens, a manutenção preventiva: 

 

A) Aumenta o custo de manutenções. 

B) Diminui o risco de o veículo quebrar em momentos inoportunos. 

C) Impossibilita realizar a manutenção em dia e horários programados. 

D) Aumenta o desgaste em certos componentes. 

 

35)  Quando um carro possui tração 4x4, isso quer dizer que o carro possui: 

 

A) O dobro de tração nas rodas dianteiras. 

B) O dobro de tração nas rodas Traseiras. 

C) Tração nas quatro rodas. 

D) Tração nas rodas laterais. 

 

36)  O documento solicitando uma petição por escrito, digitado    ou datilografado, a fim de cancelar as penalidades 

impostas no trânsito por uma autoridade competente, é chamado: 

 

A) Multa. 

B) Recurso. 

C) Defesa Prévia. 

D) Cassação. 

 

37)  Dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir resulta em uma infração: 

 

A) Leve. 

B) Média. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

38)  A placa de trânsito com o escrito em letras brancas e formato de um octógono vermelho representa uma sinalização 

de: 

 

A) Sentido Proibido. 

B) Parada Obrigatória. 

C) Estacionamento Proibido. 

D) Alfândega. 

 

39)  A faixa simples e contínua pintada em amarela monstra que a pista: 

 

A) Se divide em fluxos de sentidos iguais. 

B) Se divide em fluxos de sentidos opostos. 

C) Se divide em fluxos de sentidos opostos, permitindo ultrapassagem. 

D) Se divide em um fluxo de sentido oposto. 

 

40)  O condutor que estiver com sua Carteira Nacional de Habilitação cassada ficará, obrigatoriamente: 

 

A) 2 anos sem dirigir. 

B) 1 ano sem dirigir. 

C) 3 anos sem dirigir. 

D) 4 anos sem dirigir. 
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