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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ-PI

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017
CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Motorista Cat. 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.

Exemplo:
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
C
A
B
densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
A
(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 Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares.
b) Objetos como relógios, moedas, óculos escuros, lápis e chaves devem ser guardados dentro do saco portaobjetos entregues pelo fiscal de sala.
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 teste seletivo.
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 21 de agosto de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
20 de agosto 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 10

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção.
Circo. Onde o impossível acontece
O circo é uma tenda mágica. Ali acontecem miragens e milagres.
Se vamos pela cidade e passamos, por acaso, diante da lona erguida de um circo, seja entre
edifícios ou num terreno baldio, a sensação é sempre a mesma: de que naquele espaço tudo é
possível. Ali os princípios da física já não funcionam, porque trapezistas e malabaristas desafiam a lei
da gravidade. Também não funciona, mais as leis da lógica: uma mulher pode ser ____________ em duas
ou três partes e continuar viva. Igualmente, também já não existe mais naquele espaço de
encantamento a separação entre o que é humano e animal, pois os elefantes, tigres, cães, gatos, e
macacos atuam como gente num diálogo perfeito com nossas emoções.
As pessoas vão ao circo para ver que o impossível é possível. Quando a gente desespera da
chatura do cotidiano, dá uma desculpa de que os filhos é que gostam, e nos enfiamos todos sob a
vasta lona miraculosa onde outros encenam aos nossos olhos que objetos, corpos e animais podem ir
além de seus limites descrevendo mirabolantes fantasias no espaço.
No espaço do circo as mãos sabem desembrulhar pombos e surpresas coloridas, e o corpo,
perdendo a sua rigidez, vira um conjunto de molas, que pula, retorce-se, contorce-se e ao final
recupera a elegância original. Eu diria, ainda, que o circo exerce um outro tipo de ____________. Se a
primeira ideia, como disse até agora, é a de que ali, naquela tenda mítica, tudo é possível, há aí um
outro fator de sedução. É que o circo é móvel. Não está enraizado, fincado, plantado, imobilizado no
chão. Aquele ar de balão prestes a levantar voo é__________________. É que ele levanta voo mesmo. Um
dia o circo se vai, o lugar fica vazio, a imaginação ociosa, até que outro circo venha anunciando pelas
ruas da cidade nova maravilha.
E este deslocar-se adiciona no _______________ comum – esse que todo dia sai para trabalhar e
volta regularmente para casa – a sensação de que a vida do circo é fabulosa, que a vida do artista é
esse deslocar-se constante pelo mundo da fantasia.
Por isto, as troupes de saltimbancos ocupam há muito o imaginário das pessoas. Acrobatas,
colombinas, pierrôs e arlequins; além de poderem fazer tudo o que fazem, de uma hora para outra,
evaporam-se no ar, vão para outras paragens, como se não tivessem nenhum vínculo com a
burocracia da cidade.
(...)
O circo – é quando o impossível acontece. E como o impossível nunca cessa, o circo não
cessará jamais de existir.
Afonso Romano de Sant’Anna. Diálogo Médico: São Paulo, Laboratórios Roche, 1990. n. 3, p. 37.
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01) Assinale a alternativa que completa as lacunas
corretamente, na ordem em que aparecem, e de
acordo com o sentido expresso no texto.
A) cerrada – facínio – siguinificativo – espectador.
B) cerrada – facínio – siguinificativo – expectador.
C) serrada – fascínio – significativo – espectador.
D) serrada – fassínio – significativo – expectador.
02) Em todas alternativas a palavra destacada está
corretamente interpretada, de acordo com o seu
sentido no texto, EXCETO em:

06) Assinale a alternativa em que as sílabas tônicas
estão destacadas CORRETAMENTE:
A) rubrica / fortuito.
B) ureter / ruim.
C) recorde / condor.
D) nobel / gratuito.
07) Marque a alternativa que completa corretamente a
frase abaixo.
“Marta, você e eu______________ (viajar) amanhã.

A) “Ali acontecem miragens e milagres.” (= ILUSÕES)

A) Viajam.

B) “...nos enfiamos todos sob a vasta lona miraculosa
onde outros encenam aos nossos olhos...” (=
MILAGROSA)
C) “...é a de que ali, naquela tenda mítica, tudo é
possível...” (= FANTÁSTICA)

B) Viajaremos.

D) “...o lugar fica vazio, a imaginação ociosa, até que
outro circo venha...” (=OCUPADA)
03) De acordo com as ideias do texto, assinale a
afirmativa INCORRETA:
A) As pessoas, quando veem um circo, têm a sensação
de que, sob aquela lona, tudo se torna possível.
B) O modo de vida dos que vivem e trabalham no circo
é aparentemente semelhante ao das pessoas comuns.
C) Em sua conclusão, o autor quer mostrar a
necessidade que todo ser humano tem de uma certa
dose de fantasia, sonho, imaginação.
D) O autor considera um fator de sedução o fato de o
circo ser móvel, algo mágico, que pode levantar voo.
04) Dos trechos abaixo, transcritos do texto, marque a
alternativa em que NÃO está demonstrada a
oposição entre a realidade do circo e a nossa:
A) “E este deslocar-se (...) esse que todo dia sai para
trabalhar e volta regularmente para casa...”
B) “...a vida do artista é esse deslocar-se constante pelo
mundo da fantasia.”
C) “...vão para outras paragens, como se não tivessem
nenhum vínculo com a burocracia da cidade.”
D) “...o circo não cessará jamais de existir.”
05) O par de palavras que tem a mesma justificativa de
acentuação encontra-se na opção:
A) vínculo / lógica.
B) possível – também.
C) princípios / pierrôs.
D) além – três.
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C) Viajou.
D) Viajaram.
08) Leia as frases:
I- Todas as despesas serão divididas entre ____ e _____.
II- Não se esqueça de trazer o café para ________ beber.
III- Minha irmã vive repetindo __________provérbio: “A
pressa é inimiga da perfeição.”
IV- O uso exagerado das redes sociais: foi _________o
assunto discutido durante a reunião:
De acordo com a língua padrão, apenas uma
alternativa preenche as lacunas das frases acima, na
ordem em que aparecem. Assinale-a.
A) eu / você - mim – este - este
B) mim / você – eu – esse – este.
C) eu / tu – mim – esse – esse.
D) mim / ti – eu – este – esse.
09) Indique a alternativa na qual o plural dos pares de
palavras esteja INCORRETO:
A) mamão – mamões / limão - limões
B) açúcar – açúcares / degrau – degraus.
C) trofeu – troféis / chapéu – chapéis.
D) júnior – juniores / escrivão – escrivães.
10) Identifique a frase em que o verbo destacado está no
pretérito perfeito do indicativo:
A) Como nunca mantinham a palavra, eles não eram
respeitados por ninguém.
B) Nada sabemos da conversa que ambos mantiveram.
C) As questões sociopolíticas do século XXI revelam um
verdadeiro diálogo com o passado.
D) Fazíamos boas comidas na casa da fazenda.
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MATEMÁTICA
11) Um trabalhador foi demitido sem justa causa e deu
entrada para sacar seu FGTS. Ao consultar seu saldo,
verificou que tinha direito a sacar 2.750,00 reais do
benefício. No entanto, o mesmo trabalhador possuía
uma dívida com o banco de 1.630,00 reais. Se o
trabalhador quiser quitar 50% da dívida com o
banco utilizando o saldo do FGTS, quanto ele teria
que retirar do Benefício?

QUESTÕES DE 11 A 15
Cálculos

A) R$ 1.370,00
B) R$ 815,00
C) R$ 1.100,00
D) R$ 750,00
12) Um fazendeiro possui 888 cabeças de gados e
comprou mais 122. Deste montante, 304 foram
abatidas após logo após a compra. Com quantas
cabeças de gado o fazendeiro ficou após o
abatimento?
A) 706
B) 1.010
C) 507
D) 600
13) Marque a alternativa que apresenta apenas somente
número ímpares:
A) 113483929, 86666230936, 123456789
B) 9233243, 251112349, 375
C) 898, 75, 987654321
D) 2844443210, 257, 7912
14) O valor de 7865 + 222 + 9874+ 3456 é:
A) 22.622
B) 27.500
C) 21.417
D) 34.798
15) O máximo divisor comum dos números (6, 12, 15)
é:
A) 2
B) 5
C) 3
D) 6
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) É correto afirmar quanto ao licenciamento do
veículo:
A) O documento de licenciamento do veículo não é um
documento de porte obrigatório.
B) O licenciamento do veículo deve ocorrer anualmente.
C) No licenciamento do veículo deve ser cobrada uma
taxa com valor de 10% (dez por cento) do valor do
automóvel.
D) Para licenciar o veículo é necessário que o dono do
veículo não possua idade superior a sessenta anos.
17) A direção defensiva é a técnica indispensável ao
aperfeiçoamento do condutor, reduzindo a
possibilidade de envolvimento nos acidentes de
trânsito ou colisões. A direção defensiva é dividida
em dois grupos, a preventiva e a corretiva. Qual das
alternativas abaixo as descreve respectivamente?
A) É a preparação do motorista para não entrar em
situações
de
risco,
sendo
essencialmente
comportamental,
diminuindo
circunstancias
consideradas favoráveis ao acidente ou colisão / É a
atitude que o motorista deverá adotar ao perceber
que seu veículo está com problemas mecânicos, que
podem prejudicar o andamento da viagem.
B) É a preparação do motorista para não entrar em
situações
de
risco,
sendo
essencialmente
comportamental,
diminuindo
circunstâncias
consideradas favoráveis ao acidente ou colisão / É a
atitude que o motorista deverá adotar ao se
defrontar com a possibilidade de perigo em que a
sua consequência é a colisão, ou o acidente,
retificando situações não previstas ou inesperadas.
C) É a atitude que o motorista deverá adotar ao se
defrontar com a possibilidade de perigo em que a
sua consequência é a colisão, ou o acidente,
retificando situações não previstas ou inesperadas /
É a preparação do motorista para não entrar em
situações
de
risco,
sendo
essencialmente
comportamental,
diminuindo
circunstancias
consideradas favoráveis ao acidente ou colisão.
D) É a atitude que o motorista deverá adotar ao se
defrontar com a possibilidade de perigo em que a
sua consequência é a colisão, ou o acidente,
retificando situações não previstas ou inesperadas /
É a atitude que o motorista deverá adotar ao
perceber que seu veículo está com problemas
mecânicos, que podem prejudicar o andamento da
viagem.

CARGO: MOTORISTA CAT. D

QUESTÕES DE 16 A 30
18) Segundo o código de trânsito brasileiro, os veículos
de maior porte são responsáveis pelos de menor
porte, e os veículos motorizados são responsáveis
pelos não motorizados. Realizar comportamentos de
risco pode prejudicar a segurança de todos. Qual das
alternativas abaixo, não é considerada um
comportamento ou uma situação de risco?
A)
B)
C)
D)

Pressa.
Inexperiência.
Realizar balizas.
Vias mal sinalizadas.

19) Quando veículos estiverem em situação de fluxos
que se cruzam e se aproximarem de local não
sinalizado, qual não terá a preferência de passagem?
A)
B)
C)
D)

O veículo que estiver em maior velocidade.
Aquele que estiver circulando pela rodovia.
Aquele que estiver circulando pela rotatória.
O veículo que vier pela direita do condutor.

20) Todas as afirmações abaixo segundo o Código de
trânsito Brasileiro no que diz respeito às normas
gerais de circulação e conduta estão corretas,
EXCETO.
A) Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o
condutor do veículo deve demonstrar prudência
especial, transitando em velocidade moderada, de
forma que possa deter seu veículo com segurança
para dar passagem a pedestre e a veículos que
tenham o direito de preferência.
B) Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe
seja favorável, nenhum condutor pode entrar em
uma interseção se houver possibilidade de ser
obrigado a imobilizar o veículo na área do
cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem
do trânsito transversal.
C) Sempre que for necessária a imobilização temporária
de um veículo no leito viário, em situação de
emergência, deverá ser providenciada a imediata
sinalização de advertência, na forma estabelecida
pelo CONTRAN.
D) Quando proibido o estacionamento na via, a parada
deverá restringir-se ao tempo indispensável para
embarque ou desembarque de passageiros, mesmo
que interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a
locomoção de pedestres uma vez que se faça
necessário.
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21) As afirmações abaixo estão de acordo com o Código
de Trânsito Brasileiro no que diz respeito às normas
de circulação e conduta. Todas estão corretas,
EXCETO.
A) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um
veículo de transporte coletivo que esteja parado,
efetuando
embarque
ou
desembarque
de
passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo
com atenção redobrada ou parar o veículo com
vistas à segurança dos pedestres.
B) O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias
com duplo sentido de direção e pista única, nos
trechos em curvas e em aclives sem visibilidade
suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e
viadutos e nas travessias de pedestres, exceto
quando
houver
sinalização
permitindo
a
ultrapassagem.
C) Nas interseções e suas proximidades, o condutor
poderá efetuar ultrapassagem desde que esteja livre
o acesso.
D) 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.
22) É comum encontrar em locais de acidentes cenas de
sofrimento, nervosismo e pânico, pessoas
inconscientes e outras situações que exijam
providências imediatas. Seja qual for à gravidade da
situação deve-se agir com calma, conhecimento de
causa e autocontrole. Assim em um acidente de
trânsito o socorrista deve, EXCETO:
A) Transmitir confiança, tranquilidade e segurança,
informando que a ajuda especializada está a
caminho, se isso já estiver assegurado.
B) Agir de forma imprudente utilizando o instinto
natural.
C) Agir rapidamente, porém dentro dos próprios
limites.
D) Usar conhecimento básicos de primeiros socorros
23) O sistema de lubrificação ajuda o sistema de
arrefecimento a manter a temperatura normal de
funcionamento do motor. São componentes do
sistema de lubrificação, EXCETO:
A) Cárter.
B) Filtro do óleo.
C) Bomba de óleo.
D) Catalisador.
CARGO: MOTORISTA CAT. D

24) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
habilitação. Os candidatos poderão habilitar-se nas
categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:
A) Categoria A - condutor de veículo motorizado de
duas ou três rodas, com ou sem carro lateral;
B) Categoria B - condutor de veículo motorizado, não
abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total
não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e
cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o
do motorista;
C) Categoria C - condutor de veículo motorizado
utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto
total exceda a três mil e quinhentos quilogramas;
D) Categoria D - condutor de veículo motorizado
utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação
não exceda a oito lugares, incluindo o do motorista.
25) A autoridade de trânsito, na esfera das
competências estabelecidas no Código de Trânsito
Brasileiro e dentro de sua circunscrição, deverá
aplicar, às infrações nele previstas, as penalidades
correspondentes. Todas abaixo são penalidades,
EXCETO.
A) Recolhimento do Certificado de Licenciamento
Anual
B) Cassação da Carteira Nacional de Habilitação;
C) Cassação da Permissão para Dirigir;
D) Frequência obrigatória em curso de reciclagem.
26) A placa abaixo significa

A)
B)
C)
D)

Pista irregular
Ponte Móvel
Obras a frente
Passagem de nível com barreiras

27) A função do _______________________ é fornecer aos
cilindros a mistura inflamável (ar/combustível) para
o funcionamento do motor.
Marque a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
A)
B)
C)
D)

Sistema de arrefecimento.
Sistema de alimentação.
Sistema de lubrificação.
Motor.

28) O dispositivo destinado a provocar a diminuição da
marcha do veículo ou pará-lo é denominado:
A)
B)
C)
D)

Freio de estacionamento.
Freio de segurança.
Freio motor.
Freio de serviço.
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29) Sobre o trânsito, julgue os itens a seguir.
(__) Considera-se trânsito a utilização das vias por
pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos,
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada,
estacionamento e operação de carga ou descarga.
(__) O trânsito, em condições seguras, é um direito de
todos e dever dos órgãos e entidades componentes
do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no
âmbito das respectivas competências, adotar as
medidas destinadas a assegurar esse direito.
(__) 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.
Assinale a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

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

30) Das placas de regulamentação abaixo, qual delas
indica “Proibido Retornar”?
A)

B)

C)

D)

CARGO: MOTORISTA CAT. D
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