ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS-MA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Motorista CNH
Categoria D
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e
densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas,
esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do
início da prova.
05. 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.
06. 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.
07. 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.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas,
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. 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.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 08 de maio de 2017 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
4 (quatro) horas

Data da Prova:
07 de maio de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

1

Os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa em matéria de edificação de cidade.

2

A topografia do local, caprichosamente monstruosa, influi decerto para tal aspecto, mas influíram,

3

porém, os azares das construções.

4

Nada mais irregular, mais caprichoso, mais em plano qualquer, pode ser imaginado. As

5

casas surgiram como se fossem semeadas ao vento e, conforme as casas, as ruas se fizeram. Há

6

algumas delas que começaram largas como boulevards e acabam estreitas que nem vielas; dão

7

voltas, circuitos inúteis e parecem fugir ao alinhamento reto como ódio tenaz e sagrado. (...)

8

Num trecho, há casas amontoadas uma sobre as outras numa angústia de espaço desoladora,

9

logo adiante um vasto campo abre ao nosso olhar uma ampla perspectiva. (...) Vai-se por uma rua

10

a ver um corredor de chalets, de porta e janela, parede frontal, humildes e acanhados, de repente

11

se nos depara uma casa burguesa, essas de compoteiras na cimalha rendodilhada, a se erguer

12

sobre um porão alto com mezaninos gradeados. Passada dessa surpresa, olha-se acolá e dá-se com

13

uma choupana de pau-a-pique, coberta de zinco ou mesmo de palha, em torno da qual formiga

14

uma população; adiante, é uma velha casa de roça, com varanda e colunas de estilo pouco

15

classificável. (...) Casas que mal dariam para uma pequena família, são divididas, subdivididas, e

16

os minúsculos aposentos assim obtidos, alugados à população miserável da cidade. Aí, nesses

17

caixotins humanos, é que se encontra a fauna menos observada da nossa vida, sobre a qual a

18

miséria paira com um rigor londrino. (...) Às vezes num cubículo desses se amontoa uma família,

19

e há ocasiões em que os chefes vão a pé para a cidade por falta do níquel do trem.

20

BARRETO, Lima. Triste Fim de Policarpo Quaresma. São: Klik. p. 78-9.
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01) Da leitura do texto, pode-se afirmar que o autor
critica
A) a

contexto, o termo

impossibilidade

de

controlar

a

população

marginalizada.
B) a falta de gosto arquitetônico como marca das
edificações do Rio de Janeiro.
C) a mistura indiferenciada de classes sociais na cidade.
D) a

desordem

06) Pode ser retirado do texto, sem alterar o sentido do

característica

do

processo

de

urbanização.

A) “logo” (L.9).
B) “nos” (l11).
C) “se” (L.9).
D) “mal” (L.15).
07) Passando a oração “Casas (...) são divididas...“ (L.15)
para a voz ativa, a forma verbal correspondente a “

02) O texto apresenta
A) predomínio da descrição sobre a narração.
B) estilo marcado por períodos curtos.
C) emprego do discurso argumentativo.
D) análise do momento político brasileiro.
03) A alternativa em que a expressão transcrita tem
função adverbial é

são dividas“ ficará sendo
A) dividiram
B) dividia
C) dividiu.
D) dividem
08) Os termos “de repente” (L.10) e “Aí” (l.16), no texto,
expressam, respectivamente, ideias de

A) “circuitos inúteis” (L.7)
B) “velha casa de roça” (L.14).

A) conclusão e causa

C) “a pé” (L.19).

B) tempo e lugar

D) “do trem” (L.19).

C) concessão e explicação
D) conformidade e conclusão

04) Há equivalência entre o termo transcrito e a ideia
que ele denota em

09) Leia o trecho abaixo:

A) “conforme” (L.5) - comparação.
B) “como” (L.6) - comparação.
C) “logo” (L.9) - conclusão.
D) “e” (L.19) - oposição.
05) A alternativa em que a substituição proposta à

“Às vezes num cubículo desses se amontoa uma família,
e há ocasiões em que os chefes vão a pé para a cidade
por falta do níquel do trem.”.
Sobre o destaque acima, é CORRETO afirmar

direita mantém o sentido original do termo
transcrito é
A) “decerto” (L.2) - sem dúvida.
B) “tenaz” (L.7) - flexível.
C) “amontoadas” (L.8) - ajustadas
D) “mesmo” (L.13) - embora

CARGO: MOTORISTA CNH CATEGORIA D

A) “uma família” é agente da ação verbal.
B) “por falta do níquel do trem” exerce função adverbial
com valor de causa.
C) “cubículo” sugere ideia aumentativa.
D) “ocasiões” exerce a função de sujeito.
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10) Sobre a oração “Há algumas delas” (L.5/6), pode-se
afirmar:
A)

14) A alternativa que apresenta justificativa correta para
a acentuação da palavra “inúteis” (L.7) é:
A) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo

Possui sujeito indeterminado

crescente.

B) O núcleo do predicado é um nome.
C) O sujeito é inexistente

B) Por ser uma palavra terminada em hiato.

D) O predicado é verbo-nominal.

C) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo
decrescente.

11) A alternativa em que o termo transcrito em negrito

D) Por ser palavra proparoxítona.

constitui um caracterizador do substantivo é:
15) Quanto aos destaques em negritos nas palavras,
A) “Nada mais irregular, mais caprichoso, mais em

pode-se afirmar:

plano qualquer, pode ser imaginado”. (L.4)
B) “A

topografia

do

local,

caprichosamente

A) Em “vento” (L.5), /nt/, ocorre um encontro de
consoantes.

monstruosa” (L.2).
C) “...sobre a qual a miséria paira com um rigor

B) Na palavra “qualquer” (L.4, /qu/, ocorre um dígrafo.
C) No vocábulo “fauna” (L.17), /au/, ocorre um hiato.

londrino” (L.17/18).
D) “mas influíram, porém, os azares das construções.”
(L.2/3)

D) em “influíram” (L.2), /am/, há a ocorrência de um
ditongo.

12) As palavras “influi” (L.2), “circuitos” (L.7) e “ódio”
(L.7) são respectivamente:
A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona
B) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona
C) Oxítona – proparoxítona – paroxítona
D) Oxítona – paroxítona – paroxítona
13) Sobre o papel fonológico, é CORRETO afirmar;
A) Na palavra “humildes” (L.10), o encontro “-hu”
constitui exemplo de dígrafo.
B) Na palavra “edificação” (L.1), o

/o/ é vogal,

enquanto no vocábulo “que” (L.6), o /u/ é semivogal.
C) Na palavra “humanos” (L.17), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
D) A palavra “porão” (L.12) recebe acento por ser
oxítona.

CARGO: MOTORISTA CNH CATEGORIA D
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MATEMÁTICA
16) Qual e o primeiro numero par depois do dobro de
147?
A)
B)
C)
D)

QUESTÕES DE 16 A 20
Cálculos

296
294
295
297

17) Quais das seguintes sentenças são verdadeiras?
I. 56 = +56
II. 93 = -93
III. +8 = 8
A)
B)
C)
D)

Apenas I e II
Apenas II e III
Apenas I e III
Todos

18) Em uma cidade do Rio Grande do Sul, ocorreu uma
geada, o que fez com que os termômetros medissem
nove graus abaixo de zero. Essa temperatura poderá
ser representada através do número inteiro relativo:
A)
B)
C)
D)

+8
0
+9
-9

19) Dados dois números inteiros quaisquer, podemos
dizer que a afirmativa correta é:
A) -20 > 10
B) -2 > 0
C) 1 > -316
D) -261 > -22
20) Sobre adiçao e subtraçao de numeros inteiros
podemos afirmar:
I - A soma de dois números positivos é um número
positivo.
II - A soma de dois números negativos é um número
negativo.
III - A soma de dois números inteiros de sinais diferentes
é obtida subtraindo-se os valores absolutos, dandose o sinal do número que tiver maior valor absoluto.
A) Apenas I e II estao corretas.
B) Apenas II e III estao corretas.
C) Apenas I e III estao corretas.
D) Todas afirmativas estao corretas.
CARGO: MOTORISTA CNH CATEGORIA D
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICAS
21) De acordo com os seus conhecimentos sobre o
Código de Trânsito Brasileiro, marque a opção
INCORRETA:
A) Os importadores, as montadoras e fabricantes de
veículos e autopeças são responsáveis civil e
criminalmente por danos causados aos usuários, a
terceiros, e ao meio ambiente, decorrentes de falhas
oriundas de projetos e da qualidade dos materiais e
equipamentos utilizados na sua fabricação.
B) O condutor condenado por delito de trânsito deverá
ser submetido a novos exames para que possa voltar
a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas
pelo
CONTRAN,
independentemente
do
reconhecimento da prescrição, em face da pena
concretizada na sentença.
C) Apenas as entidades civis têm o direito de solicitar,
por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema
Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e
implantação de equipamentos de segurança, bem
como sugerir alterações em normas, legislação e
outros assuntos pertinentes ao referido Código.
D) Os órgãos e entidades componentes do Sistema
Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das
respectivas competências, objetivamente, por danos
causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão
ou erro na execução e manutenção de programas,
projetos e serviços que garantam o exercício do
direito do trânsito seguro.
22) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro,
marque a alternativa INCORRETA:
A) Os veículos precedidos de batedores terão
prioridade de passagem, respeitadas as demais
normas de circulação.
B) A ultrapassagem de outro veículo em movimento
deverá ser feita pela direita.
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) Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo
órgão ou entidade com circunscrição sobre a via,
será permitida a circulação de bicicletas nos
passeios.

CARGO: MOTORISTA CNH CATEGORIA D

QUESTÕES DE 21 A 40
23) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é
INCORRETO afirmar que:
A) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta
equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.
B) Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre
as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade
de passagem, exceto nos locais com sinalização
semafórica.
C) É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios
ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos
acostamentos das vias rurais para circulação.
D) Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre
as faixas delimitadas para esse fim não terão
prioridade de passagem.
24) São condutas de primeiros socorros nos casos de
queimaduras, EXCETO:
A) Retirar as partes das roupas que não estejam
grudadas na área queimada.
B) Não perfurar as bolhas.
C) Caso haja exposição de tecido, isolar a área exposta
com pano limpo, porém sem manter contato com a
ferida.
D) Aplicar nas queimaduras produtos caseiros para
aliviar a dor, tais como pó de café e maionese.
25) São condutas de primeiros socorros nos casos de
hemorragias externas, EXCETO:
A) Realizar curativos compressivos.
B) Elevar o membro afetado a um nível superior ao
coração.
C) Remover objetos transfixados.
D) Encaminhar o mais rápido possível para o hospital.
26) Sobre direção defensiva, é INCORRETO afirmar que:
A) Os cintos de segurança devem estar em boas
condições de conservação e todos os ocupantes
devem usá-los, inclusive os passageiros do banco
traseiro, mesmo gestantes e crianças.
B) Na grande maioria dos acidentes, o fator humano
está presente, ou seja, a responsabilidade cabe aos
condutores e aos pedestres.
C) Direção defensiva é a forma de dirigir que permite ao
motorista reconhecer posteriormente as situações
de perigo enfrentadas e analisar as suas causas.
D) A manutenção preventiva e periódica é fundamental
para minimizar o risco de acidentes de trânsito.
Página | 7
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27) Marque a alternativa que apresenta o sistema do
veículo responsável por transmitir a força do motor
até as rodas:
A) Sistema elétrico.
B) Sistema de transmissão.
C) Sistema de Distribuição.
D) Sistema de Arrefecimento.
28) Via secundária é destinada:
A) Ao acesso às áreas restritas.
B) Aos veículos que tenham preferência de trânsito.
C) Aos veículos que tenham trânsito livre, sem
bloqueio.
D) A interceptar, coletar e distribuir o trânsito em

32) Sobre sinalização de trânsito, é INCORRETO afirmar
que:
A) O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição
sobre a via é responsável pela implantação da
sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência
ou incorreta colocação.
B) Os demais sinais de trânsito terão prevalência sobre
o semáforo.
C) A sinalização será colocada em posição e condições
que a tornem perfeitamente visível e legível durante
o dia e a noite, em distância compatível com a
segurança do trânsito.
D) Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas,
estacionamentos ou garagens de uso coletivo
deverão ter suas entradas e saídas devidamente
identificadas.
33) Segundo o Art. 159 do Código de Trânsito Brasileiro,
podemos afirmar, EXCETO:

demanda.
29) NÃO é uma infração gravíssima:
A) Dirigir na contramão em via de mão única.
B) Conduzir veículo com dispositivo antirradar.
C) Recusar-se a entregar documentos à autoridade
quando solicitado.
D) Parar o veículo por falta de combustível.
30) Transitar com o farol desregulado ou com o facho de
luz alta de forma a perturbar a visão de outro
condutor, é uma infração:
A) Grave.
B) Gravíssima.

A) A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão
para Dirigir terá validade para a condução de veículo
quando apresentada em original ou xérox legível,
autenticada e reconhecida.
B) A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em
modelo único e de acordo com as especificações do
CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos
no Código de Trânsito, conterá fotografia,
identificação e CPF do condutor, terá fé pública e
equivalerá a documento de identidade em todo o
território nacional.
C) A renovação da validade da Carteira Nacional de
Habilitação ou a emissão de uma nova via somente
será realizada após quitação de débitos constantes
do prontuário do condutor.
D) A validade da Carteira Nacional de Habilitação está
condicionada ao prazo de vigência do exame de
aptidão física e mental.

C) Leve.

31) A finalidade da suspensão e dos amortecedores é:

34) O condutor que deixar de prestar socorro à vítima
de acidente de trânsito, quando solicitado pela
autoridade e seus agentes, estará cometendo uma
infração:

A) Manter a estabilidade do veículo.

A) Grave.

B) Fornecer energia ao veículo.

B) Gravíssima.

C) Controlar o sistema elétrico do veículo.

C) Leve.

D) Aumentar a durabilidade do veículo.

D) Média.

D) Média.

CARGO: MOTORISTA CNH CATEGORIA D
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35) São objetivos básicos do Sistema Nacional de
Trânsito:
I. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de
Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao
conforto, à defesa ambiental e à educação para o

38) Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as
afirmativas a seguir sobre normas gerais de
circulação e conduta:
( )
( )

trânsito, e fiscalizar seu cumprimento.
II. Fixar,

mediante

normas

e

procedimentos,

a

padronização de critérios técnicos, financeiros e
administrativos para a execução das atividades de

( )
( )

trânsito.
III. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de
informações entre os seus diversos órgãos e

O condutor que for ingressar numa via, procedente de
um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos
veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
Nas vias providas de acostamento, a conversão à
esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas
nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o
condutor deverá aguardar no acostamento, à direita,
para cruzar a pista com segurança.
Nas interseções e suas proximidades, o condutor não
poderá efetuar ultrapassagem.
Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu
veículo, salvo por razões de segurança.

A) F – V – F – V
B) V – V – V - F

entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a

C) V – F – F - V

integração do Sistema.

D) V – V – V – V

Marque a opção CORRETA:

39) A placa de trânsito abaixo representa:

A) Apenas I e II são verdadeiras.
B) Apenas II e III são verdadeiras.
C) I, II e III são verdadeiras.
D) I, II e III são falsas.

A) Alargamento de pista à direita

36) O fato de o veículo estar transitando com deficiência

C) Estreitamento de pista ao centro.
D) Pista irregular.

de freios, acarretará:
A) Apreensão da CNH do condutor.
B) Apreensão do veículo.

B) Estreitamento de pista à direita

40) Dentre as Placas de Advertência abaixo, qual indica
Via Lateral à Esquerda?
A)

C) Remoção do veículo.
D) Retenção do veículo.
37) Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos

B)

estacionamentos, o veículo NÃO deverá permanecer:
A) Ao lado da guia da calçada (meio-fio).

C)

B) Com a porta fechada.
C) Estacionado no sentido contrário do fluxo de
trânsito.

D)

D) Paralelo ao bordo da pista de rolamento.

CARGO: MOTORISTA CNH CATEGORIA D
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