ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA

CONCURSO PÚBLICO 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.

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, lápis, 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 20 de novembro de 2017 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
19 de novembro 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 DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO:
A hora da colheita
1

As pessoas me perguntam com frequência se a revolução tecnológica digital está

2

desacelerando. Elas querem saber se tecnologias, como o microprocessador ou a largura da banda

3

das redes, estão chegando ao limite de sua capacidade de evolução. Sob vários aspectos, acredito

4

que a revolução digital só agora esteja tomando corpo. O extraordinário progresso das últimas

5

décadas serviu apenas para estabelecer as bases para as transformações ainda mais profundas que

6

estarão porvir.

7

Numa análise preliminar, daqui a dez anos estaremos muito mais conectados às pessoas, às

8

comunidades que nos dizem respeito e a todas as informações e formas de entretenimento que nos

9

interessam.

10

À medida que a computação se tornar mais conectada e centrada no usuário, mais

11

onipresente e imóvel, mais natural e intuitiva, o poder transformador da tecnologia digital se

12

expandirá de várias maneiras. As duas áreas que receberão o maior impacto dessas mudanças serão

13

a comunicação por voz e a televisão.

14

O maior impacto que será sentido nos próximos dez anos diz respeito à disseminação da

15

revolução digital entre bilhões de pessoas ainda sem acesso aos instrumentos que permitem

16

participar da chamada "economia do conhecimento". Hoje, aproximadamente 1 milhão de pessoas

17

usam PCs. Embora pareça muito, representa uma fração modesta da população mundial de 6 bilhões

18

de pessoas. À medida que tornamos a tecnologia mais acessível e mais simples de usar, podemos

19

reduzir efetivamente o abismo entre as sociedades ricas e as mais pobres e estender as

20

oportunidades sociais e econômicas a toda humanidade. Essas oportunidades podem ser traduzidas

21

em maior acesso à educação, à informação, à saúde e aos mercados globais.

22

É ainda mais animador olhar para a frente e deslumbrar um mundo no qual esse sonho

23

envolverá países e lugares remotos do globo, capacitando bilhões de pessoas a participar da

24

economia do conhecimento. À proporção que isso ocorre, vão surgindo novas ideias, aparecem

25

novas empresas e são desenvolvidos grandes avanços na ciência e na medicina. O resultado, estou

26

certo, será o surgimento de uma onda de inovações que tornará nossa vida mais plena, mais

27

produtiva e mais gratificante.
GATES, Bill. A hora da colheita. IN: http://tecnologiasnoensino.blogspot.com.br
Com Adaptações.
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01) A partir das informações do texto, pode-se concluir:
A) As pessoas que, hoje em dia, não têm acesso à
internet estão fadadas à alienação cultural e social.
B) Os benefícios da computação são diretamente
proporcionais ao número de habitantes do
país unicamente nas nações industrializadas.
C) O homem, num futuro próximo, com as facilidades
proporcionadas
pela
revolução
digital,
suplantará problemas de qualquer natureza e/ou
gravidade.
D) O aumento progressivo de pessoas que terão acesso
à "economia do conhecimento" está atrelado
também a investimentos realizados, com esse fim, no
âmbito tecnológico.

02) Segundo o autor do texto, ele tem a
A) certeza de que a tecnologia é a maior responsável,
hoje, pela exclusão social,
B) consciência de que o alcance das oportunidades
oferecidas pelos avanços tecnológicos ainda é muito
restrito.
C) certeza de que, em princípio, o crescimento
das sociedades é mais um problema tecnológico do
que propriamente educacional.
D) ideia de que, daqui a bem poucos anos, haverá
igualdade de acesso à "economia do conhecimento"
por todos os países do mundo.

03) Está subentendida a presença de um "abismo entre
as sociedades ricas e as mais pobres" (L.19),
quanto à retidão comportamental do povo de uma
nação para com o da outra, no fragmento transcrito
em
A) "Na noite anterior, queríamos um restaurante, ele
indicou o Le Petit Chef. Ao sair, pedimos as chaves
dos quartos e da porta da frente.
'Não tem. Fica tudo aberto'. Espantoso. Nesse mundo
isso ainda existe?
Deixamos, nos quartos abertos, malas, travellers,
passaportes. E a capa Burberry. Nem mantivemos o
condicionamento brasileiro desconfiado. Coisas boas
são assimiladas rapidamente". (Ignácio de Loyola
Brandão).
B) "A vida é bela, e me sinto como se estivesse ganho o
Oscar, mesmo sendo brasileiro. Claro que sei que os
desempregados e os sem-terra estão lá exigindo seus
direitos. Claro que sei que ali, ao lado da minha casa,
no Rio, está aquela favela, onde logo na entrada não
se distingue o lixo humano da miséria empilhada
pela própria Comlurb." (Affonso Romano de
Sant’Anna).
CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

C) "Todos os anos nascem no mundo 20 milhões de
crianças prematuras, com peso inferior a dois quilos.
[...] Salvá-las é uma tarefa das políticas públicas de
saúde. [...] Em 1979, o Instituto Materno-Infantil de
Bogotá, na Colômbia, desenvolveu um método ao
mesmo tempo mais barato e eficiente de resolver
esse problema: a mãe-canguru. [...]
No Brasil, mais de 20 maternidades estão adotando o
método." (Márcio Moreira Alves).
D) "Enquanto boa parte da população brasileira afunda
em dívidas, no desespero ou em ambos, uma nova
classe surge, triunfante: a dos emergentes. [...]
[...] Como o profeta Jonas, o emergente sente-se
perseguido por um peixe enorme que um dia vai
engoli-lo e levá-lo para uma praia distante, mas para
as profundezas." (Moacyr Scliar).

04) O vocábulo "se", em "As pessoas me perguntam com

frequência se a revolução tecnológica digital está
desacelerando." (L.1/2),
tem o mesmo valor
morfológico que o conectivo “que” destacado em

A) "Sob vários aspectos, acredito que a revolução
digital só agora esteja tomando corpo." (L.3/4).
B) "para estabelecer as bases para as transformações
ainda mais profundas que estão por vir." (L.5/6).
C) "daqui a dez anos estaremos muito mais conectados
às pessoas, às comunidades que nos dizem respeito"
(L.7/8).
D) "entre bilhões de pessoas ainda sem acesso aos
instrumentos que permitem participar da chamada
'economia de conhecimento'". (L.15/16).

05) A palavra “frequência” (L.1) e “querem” (L.2)
possuem, respectivamente:

A)
B)
C)
D)

10 e 6 fonemas
9 e 4 fonemas
9 e 6 fonemas
9 e 5 fonemas

06) Observe as expressões abaixo:
I. "Embora pareça muito, representa uma fração
modesta da população mundial de 6 bilhões de
pessoas. " (L.17/18)
II. "À medida que a computação se tornar mais
conectada e centrada no usuário." (L.10)
As expressões em negrito, nos fragmentos em
destaque, estabelecem, respectivamente, as relações
de
A)
B)
C)
D)

conclusão e adição.
ressalva e ressalva.
concessão e proporção.
adversidade e alternativa.
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07) As palavras “aparecem” (L.24), “ideias” (L.24) e
“países” (L.23) são respectivamente:

12) Marque a alterativa CORRETA:
A) Na palavra “humanidade” (L.20), o encontro “-hu”

A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona

constitui exemplo de dígrafo.

B) Oxítona – paroxítona – proparoxítona

B) Na palavra “receberão” (L.12),

C) Paroxítona – paroxítona – paroxítona
D) Oxítona – proparoxítona – paroxítona

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

o

/o/ é vogal,

enquanto no vocábulo “querem” (L.2), o /u/ é
semivogal.
C) Na palavra “Hoje” (L.16), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
D) A palavra “saúde” (L.21) recebe acento por ser
paroxítona.

A) “...apenas” (L.5).
B) “...todas” (L.8).
C) “extraordinário” (L.4)
D) “muito” (L.17).

13) Marque a alternativa em que ocorre um ditongo, um
hiato e um dígrafo, respectivamente:
A) “áreas” (L.12) - “intuitiva” (L.11) - “disseminação”
(L.14).

09) Pertence à mesma classe gramatical da palavra “só”,
em “a revolução digital só agora esteja tomando
corpo” (L.4), o vocábulo da alternativa:

B) “tecnologia” (L.11) - “países” (L.23) - “esse” (L.22).
C) “muito” (L.17) - “tecnologia” (L.18) - “profundas”
(L.5).

A) “ainda” (L.15).

D) “vários” (L.3) - “mais” (L.26) - “pessoas” (L.18).

B) “se” (L.2).
C) “vários’ (L.3).

14) Do ponto de vista sintático, o vocábulo “me”, em “As

D) “simples” (L.18).

pessoas me perguntam com frequência se a

10) O termo destacado expressa intensidade na

revolução tecnológica digital está desacelerando.”

alternativa:

(L.1/2), desempenha a função de:

A) "todas" (L.8).

A) Sujeito

B) “mais” (L.5).
C) “várias” (L.12).
D) “aproximadamente” (L.16).

11) Sobre a

expressão em destaque na oração

“aparecem novas empresas” (L.24/25), pode-se
afirmar:

B) Objeto indireto
C) Complemento nominal
D) Objeto direto.

15) Sobre a oração “...esse sonho envolverá países e
lugares remotos do globo” (L.22/23), pode-se
afirmar:

A) Constitui objeto

A) Possui sujeito indeterminado

B) Constitui sujeito composto da oração.

B) O núcleo do predicado é um nome.

C) Constitui objeto indireto

C) O núcleo do predicado é um verbo

D) Constitui o sujeito da oração.

D) Há dois núcleos no predicado, um verbo e um nome.

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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MATEMÁTICA
16) Julgue os itens a seguir em V caso seja verdadeiro
e F caso seja falso e marque a alternativa
correspondente:

QUESTÕES DE 16 A 20
Cálculos

I. O conjunto dos números naturais é infinito.
II. O conjunto dos números naturais contém todos os
números inteiros.
III. O sucessor de cada número do conjunto natural é
igual a soma dele mesmo com uma unidade.
A)
B)
C)
D)

penas a alternativa I está correta.
Apenas as alternativas I e II estão corretas.
Apenas as alternativas I e III estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.

17) Ao chegar ao supermercado uma pessoa verifica

que uma unidade de um produto custa R$ 2,25
mas ao comprar a partir de 3 unidades o valor
unitário cai para R$ 2,00. Quanto essa pessoa vai
pagar se adquirir 2 unidades?

A)
B)
C)
D)

5,00
4,50
4,00
2,25

18) Uma pizza foi dividida em 12 pedaços logo ¼ da
pizza corresponde a:

A)
B)
C)
D)

2 pedaços
3 pedaços
4 pedaços
5 pedaços

19) O número decimal 2,22 corresponde a que
fração:

A)
B)
C)
D)

2/10
22/10
222/100
2222/100

20) Ao querer comprar um troféu que custava 258

reais um grupo de três amigos conseguiu um
desconto de 18 reais. Sabendo que a compra foi
realizada, o valor pago foi dividido igualmente
entre os três, quanto cada um pagou?

A)
B)
C)
D)

92,00
86,00
85,00
80,00

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICAS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Analise a veracidade das afirmações abaixo e em
seguida marque a alternativa CORRETA:
I.

II.
III.

24) Julgar os recursos interpostos pelos infratores de
trânsito é uma competência de qual órgão do
Sistema Nacional de Trânsito?

Estacionamento é a imobilização do veículo com a
finalidade e pelo tempo estritamente necessário para
efetuar embarque ou desembarque de passageiros.
Estrada é uma via rural pavimentada.
Etilômetro é o aparelho destinado à medição do teor
alcoólico no ar alveolar.

A) Todas as afirmações são verdadeiras.

A) CONTRAN
B) DETRAN
C) CETRAN
D) JARI

25) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se for

B) Apenas a afirmação III é verdadeira.

verdadeira e (F) se for falsa, e em seguida marque a
alternativa com a sequência CORRETA:

C) Todas as afirmações são falsas.
D) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.

22) A distância entre o plano vertical passando pelos
centros das rodas traseiras extremas e o ponto mais
recuado do veículo, considerando-se todos os
elementos rigidamente fixados ao mesmo é o
conceito de:
A) Eixo longitudinal
B) Plataforma entre eixos
C) Balanço traseiro
D) Comprimento da carcaça

23) Sobre os órgãos que compõe o Sistema Nacional de
Trânsito é CORRETO afirmar que:

( ) Sem exceções, a circulação far-se-á pelo lado direito
da via.
( ) O condutor deverá guardar unicamente a distância de
segurança frontal entre o seu e os demais veículos,
bem como em relação ao bordo da pista,
considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições do local, da circulação, do veículo e as
condições climáticas.
( ) Quando veículos, transitando por fluxos que se
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá
preferência de passagem no caso de apenas um fluxo
ser proveniente de rodovia, aquele que estiver
circulando por ela.
( ) Em hipótese alguma é permitido o trânsito de veículos
sobre passeios, calçadas e nos acostamentos.

A) O DENATRAN é o órgão normativo e consultivo
máximo, responsável pela regulamentação do Código

A) ( F ); ( F ); ( V ); ( F )

de Trânsito Brasileiro e pela atualização permanente

B) ( V ); ( V ); ( F ); ( V )

das leis de trânsito.

C) ( V ); ( F ); ( V ); ( F )

B) O DNIT tem a responsabilidade de fiscalizar o
cumprimento

das

normas

de

trânsito

D) ( F ); ( F ); ( V ); ( V )

pelo

patrulhamento ostensivo das rodovias federais
C) O CETRAN é um órgão normativo, consultivo e

26) São vias abertas à circulação classificadas como vias
urbanas, EXCETO:

coordenador do trânsito nos estados e no distrito

A) Vias de trânsito rápido

federal.

B) Rodovias

D) O CONTRAN é um órgão executivo da União que tem
por obrigação supervisionar, coordenar, controlar e
fiscalizar a política do Programa Nacional de

C) Vias coletoras
D) Vias locais

Trânsito.
CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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27) Com relação ao trânsito de bicicletas nas vias
urbanas e rurais é CORRETO afirmar que:

30) Sobre a hierarquia na sinalização de trânsito,
verifique a veracidade das afirmações abaixo e em
seguida marque a alternativa CORRETA:

A) Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a
circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não
houver ciclovia, ciclo faixa, ou acostamento, ou
quando não for possível a utilização destes, nos
bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de
circulação

regulamentado

para

a

via,

com

I – As ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre
as normas de circulação e outros sinais.
II – Com exceção das ordens do agente de trânsito, as
indicações do semáforo têm prevalência sobre os
demais sinais de trânsito.
III – As normas de trânsito têm prevalência sobre as
indicações dos sinais de trânsito.

preferência sobre os veículos automotores.
B) A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a
via não pode autorizar a circulação de bicicletas no
sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores.
C) Não há autorização e sinalização por órgão ou
entidade com circunscrição sobre a via, que possa
permitir a circulação de bicicletas nos passeios.
D) A bicicleta é um veículo de propulsão humana
dotado de duas rodas, sendo considerado no Código
de Trânsito Brasileiro, similar à motocicleta,
motoneta e ciclomotor.

28) Um veículo transitando onde não existe sinalização
regulamentadora, terá infringido o Código Nacional
de Trânsito se não observar o seguinte limite de
velocidade:
A) Sessenta quilômetros por hora nas vias de trânsito
rápido.
B) Trinta quilômetros por hora nas vias coletoras
C) Cento e dez quilômetros por hora para automóveis,
camionetas e motocicletas nas rodovias.
D) Oitenta quilômetros por hora, para ônibus e microônibus em rodovias.

29) Não constitui uma infração ao Código Nacional de
Trânsito estacionar o veículo em qual situação?
A) Nos acostamentos, por motivo de força maior.
B) Nas vias dotadas de acostamento.
C) Junto ou sobre hidrantes de incêndio.
D) A menos de um metro afastado da guia da calçada
(meio-fio).

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

A) Apenas s afirmações I e III são verdadeiras.
B) Todas as afirmações são verdadeiras.
C) Apenas a afirmação II é verdadeira.
D) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.

31) São requisitos necessários para habilitar-se na
categoria D, EXCETO:
A) Ser habilitado no mínimo há dois anos na categoria
B.
B) Ser habilitado no mínimo há dois anos na categoria
C.
C) Não ter cometido nenhuma infração grave ou
gravíssima durante os últimos doze meses.
D) Não ser reincidente em infrações médias nos últimos
doze meses.

32) Sobre as penalidades previstas no Código Nacional
de Trânsito NÃO é correto afirmar que:
A) A autoridade de trânsito, na esfera das competências
estabelecidas no Código Nacional de Trânsito e
dentro de sua circunscrição, pode aplicar às
infrações previstas no Código, a penalidade de
advertência por escrito e a frequência obrigatória em
curso de reciclagem.
B) A aplicação das penalidades previstas neste Código
não elide as punições originárias de ilícitos penais
decorrentes de crimes de trânsito, conforme
disposições de lei.
C) Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas
ou mais infrações, não poderão ser aplicadas,
cumulativamente, as respectivas penalidades.
D) O infrator será submetido a curso de reciclagem, na
forma estabelecida pelo CONTRAN quando, sendo
contumaz, for necessário à sua reeducação.
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33) De acordo com o Código Nacional de Trânsito,

36) O dispositivo que bloqueia ou desvia o ciclo do

assinale a alternativa que é considerada uma medida

líquido, para não passar pelo radiador enquanto o
motor não estiver à temperatura ideal de trabalho é
chamado de:

administrativa:
A) Suspensão do direito de dirigir.

A) Válvula Termostática.

B) Apreensão do veículo.

B) Válvula de Pressão.
C) Termo Interruptor.

C) Cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
D) Recolhimento do Certificado de Licenciamento

D) Sensor de Temperatura.

37) Nas alternativas abaixo, assinale aquela que contém

Anual.

o termo que completa o enunciado a seguir:
“_____________________: é um conjunto de engrenagens
de aço, que se combinam, entre si, para permitir
rotações diferentes das rodas motrizes do veículo,
quando esse se desloca nas curvas.”

34) Sobre a aquaplanagem NÃO é correto afirmar que:
A) Se o veículo aquaplanar acione os freios
imediatamente e vire o volante rapidamente para
um acostamento.
B) A perda total da aderência dos pneus com o
pavimento, devido a uma fina camada d’água
formada entre a superfície da pista e os pneus é
denominado Hidroplanagem.
C) Tentar reduzir gradativamente as marchas virando
levemente o volante para um lado e o outro na
tentativa de retomar aderência é um procedimento a
se fazer no caso de uma aquaplanagem.

A)
B)
C)
D)

Caixa de Mudanças.
Diferencial.
Semi-Árvore.
Transmissão articulada.

38) Por ordem de prioridade, as situações que devem

ser socorridas como socorro prioritário (por
colocarem em risco a vida da vítima) são:

D) Pista plana e molhada, permite a formação do
espelho d’água, e é um dos principais fatores que
contribuem para a ocorrência da hidroplanagem.

A) Feridas, Fraturas, Envenenamento.
B) Hemorragias, Asfixia, Traumatismos, Choque.
C) Asfixia, Choque, Hemorragia, Envenenamento,
Traumatismo, Inconsciência.
D) Asfixia, Choque, Hemorragia.

35) A transferência de massa o fato de sobrecarregar o

39) É necessário fazer, o mais rápido possível, a

eixo traseiro ou dianteiro devido à aceleração ou
desaceleração do veículo. Sendo assim, assinale a
alternativa abaixo em que a afirmação é verdadeira:
A) A Força centrífuga é a força que tende a jogar o carro
para dentro da curva.
B) Sobre-esterçamento

é

quando

o

veículo

em

sinalização do local do acidente para:

A)
B)
C)
D)

Forçar outros motoristas a parar
Evitar a ocorrência de novos acidentes
Interromper o trânsito
Solicitar recursos posteriores

40) Assinale a alternativa CORRETA quanto á placa que
contém um triângulo vermelho conforme desenho
abaixo:

desaceleração, o eixo traseiro fica sobrecarregado, e
tende a sair de frente.
C) No Sobre-esterçamento atua força centrípeta.
D) Quando um veículo em aceleração, o eixo traseiro
fica sobrecarregado e tende a sair de frente, jogandoo para fora da curva, atua sobre ele a força centrífuga
e

esse

fenômeno

recebe

o

esterçamento.

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

nome

de

Sub-

A)
B)
C)
D)

Dê a preferência é a indicação da placa.
A placa indica parada obrigatória.
A placa indica estacionamento.
A placa indica proibido estacionar.
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