ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE-MA

TESTE SELETIVO EDITAL Nº 01/2018

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Motorista
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 Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, relógios, telefones celulares (ainda que
desligados), 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 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 05 de março de 2018 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
04 de março de 2018
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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

Leia o texto a seguir atentamente e, em seguida, responda
as questões de 1 a 4:

01) Considerando os dois primeiros parágrafos como a
introdução do assunto do texto, que título você escolheria
para a mesma?

A palavra
Rubem Braga
Tanto que tenho falado, tanto que tenho escrito – como
não imaginar que, sem querer, feri alguém? Às vezes sinto,
numa pessoa que acabo de conhecer, uma hostilidade surda,
ou uma reticência de mágoas. Imprudente ofício é este, de
viver em voz alta.
Às vezes, também a gente tem o consolo de saber que
alguma coisa que se disse por acaso ajudou alguém a se
reconciliar consigo mesmo ou com a sua vida de cada dia; a
sonhar um pouco, a sentir uma vontade de fazer alguma coisa
boa.
Agora sei que outro dia eu disse uma palavra que fez
bem a alguém. Nunca saberei que palavra foi; deve ter sido
alguma frase espontânea e distraída que eu disse com
naturalidade porque senti no momento – e depois esqueci.
Tenho uma amiga que certa vez ganhou um canário, e
o canário não cantava. Deram-lhe receitas para fazer o
canário cantar; que falasse com ele, cantarolasse, batesse
alguma coisa ao piano; que pusesse a gaiola perto quando
trabalhasse em sua máquina de costura; que arranjasse para
lhe fazer companhia, algum tempo, outro canário cantador;
até mesmo que ligasse o rádio um pouco alto durante uma
transmissão de jogo de futebol...mas o canário não cantava.
Um dia a minha amiga estava sozinha em casa,
distraída, e assobiou uma pequena frase melódica de
Beethoven – e o canário começou a cantar alegremente.
Haveria alguma secreta ligação entre a alma do velho artista
morto e o pequeno pássaro cor de ouro?
Alguma coisa que eu disse distraído – talvez palavras
de algum poeta antigo – foi despertar melodias esquecidas
dentro da alma de alguém. Foi como se a gente soubesse que
de repente, num reino muito distante, uma princesa muito
triste tivesse sorrido. E isso fizesse bem ao coração do povo;
iluminasse um pouco as suas pobres choupanas e as suas
remotas esperanças.

A) A essência das palavras.
B) Os efeitos das palavras.
C) Palavras que estimulam.
D) Palavras que ferem.
02) A musicalidade do canário foi despertada por:
A) Assobio desinteressado da moça.
B) Companhia de outras aves.
C) Exposição sistemática a músicas eruditas.
D) Treinamento com assobiadores.
03) O cronista define seu ofício como o de “viver em voz
alta”. Isso significa que, para ele, escrever crônicas é:
A) Escrever apenas sobre suas experiências.
B) Escrever tudo o que pensa e sente.
C) Ser conhecido por todos.
D) Ser reconhecido por todos.
04) No fragmento: ...“numa pessoa que acabo de
conhecer”..., o pronome relativo grifado tem a função de:
A) Aposto
B) Objeto direto
C) Objeto indireto
D) Predicativo do sujeito
05) Todas as palavras abaixo são escritas corretamente com
z, EXCETO:
A) Analizar
B) Azeitona
C) Cozinhar
D) Economizar
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06) Em “Você foi ao cinema e ela, ao teatro”, a vírgula foi
empregada para:
A) Indicar omissão de palavra.
B) Separar orações coordenadas.
C) Separar orações subordinadas.
D) Separar termos repetidos.
07) Assinale a alternativa em que há ERRO na classificação
do pronome:
A) Alguém entrou no quintal e furtou as orquídeas.
(indefinido)
B) Convidei-o para assisitir ao jogo de futebol. (pessoal
oblíquo)
C) Esta caneta que está comigo é vermelha. (possessivo)
D) Feliz o pai cujos filhos são obedientes. (relativo)
08) Tendo em vista as regras de concordância da norma
padrão, assinale a alternativa INCORRETA.
A) És tu que escreves esses lindos poemas?
B) Devem haver melhores perspectivas em relação à
economia brasileira.
C) Viajar e passear constitui seu ideal de vida.
D) Os manifestantes fizeram bastantes críticas ao governo.
09) Marque a opção em que as palavras estão escritas
CORRETAMENTE:
A) paralizar – beringela
B) previlégio – analizar
C) sarjeta – pichadores
D) atrazado – enchada
10) O acento indicativo de crase
CORRETAMENTE na alternativa:

foi

usado

A) O casal dirigiu-se à uma policial.
B) Voltaremos à noite para a cerimônia de casamento.
C) Colocaram-se frente à frente.
D) Não disse à ninguém o resultado da pesquisa.

CARGO: MOTORISTA

Página | 4

TESTE SELETIVO EDITAL Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRA GRANDE-MA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICAS
11) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro todo
cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação,
incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos,
entroncamentos ou bifurcações é denominado de?
A) Interseção
B) Passagem de Nível
C) Cruzamento Transversal
D) Cruzamento Longitudinal
12) Qual o nome do dispositivo de reflexão e refração da luz
utilizado na sinalização de vias e veículos conhecido
popularmente como “olho de gato”?
A)
B)
C)
D)

Etilômetro
Agente Refletor
Catadióptrico
Luz de Posição

13) Que órgão é o Coordenador do Sistema Nacional de
Trânsito e também órgão normativo e consultivo
máximo, responsável pela regulamentação do Código e
pela atualização permanente das leis de trânsito?
A) DETRAN
B) DNIT
C) DENTRAN
D) CONTRAN
14) Sobre a falta de aderência dos pneus do veículo à pista,
NÃO é correto afirmar que:

QUESTÕES DE 11 A 30
15) Nas afirmações abaixo julgue se são verdadeiras e em
seguida assinale a alternativa CORRETA:
I. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização
de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a
execução das atividades de trânsito é um dos objetivos
Sistema Nacional de Trânsito.
II. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de
porto organizado não poderá celebrar convênios com os
órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, com a
interveniência dos Municípios e Estados.
III. Não há órgão normativo municipal de trânsito.
A) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
B) Somente a afirmação I é verdadeira.
C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
D) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
16) Condições adversas são todos aqueles fatores que podem
prejudicar o seu real desempenho no ato de conduzir,
tornando maior a possibilidade de um acidente de
trânsito. São consideradas condições adversas, com a
exceção de qual alternativa abaixo?
A)
B)
C)
D)

17) Assinale a alternativa abaixo que completa corretamente
os significados dos enunciados apresentados:
I.

A) Pneus lisos, com ausência de sulcos proporcionam
aquaplanagem.

II.

B) Em uma aquaplanagem o motorista deve imediatamente
acionar os freios e jogar a direção do veículo para fora da

III.

poça d’água que se encontra.
C) Manter o veículo em linha reta, o mais possível é uma das
coisas a serem feitas em situação de aquaplanagem.
D) A possibilidade do veículo mais leve aquaplanar é maior
que dos veículos mais pesados.

CARGO: MOTORISTA

Luz
Tempo
Vias
Projeto

A)
B)
C)
D)

Para que seja configurada é necessário constatar a
inaptidão, ignorância, falta de qualificação técnica,
teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos
elementares e básicos da profissão.
Pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa
não deixa de fazer algo, não é uma conduta omissiva. Ela
age, mas toma uma atitude diversa da esperada.
Quando alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar
conduta que era esperada para a situação. Age com
descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as
devidas precauções.
I – Imprudência; II – Imperícia; III - Negligência
I – Imperícia; II – Negligência; III - Imprudência
I – Negligência; II – Imperícia; III - Imprudência
I – Imperícia; II – Imprudência; III - Negligência
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18) “Têm a finalidade de comunicar aos usuários as
condições, proibições, restrições ou obrigações no uso da
via. Suas mensagens são imperativas, e o desrespeito a
ela constitui infração. A forma padrão do sinal é a
circular.” Assinale a alternativa abaixo que se refere a
descrição anterior:
A) Placa de Regulamentação
B) Placa de Advertência
C) Placa de Indicação
D) Placa de Alerta
19) A sinalização horizontal marcada longitudinalmente
sobre o pavimento da via com uma linha simples
seccionada na cor amarela, indica o que para o motorista
de trânsito?
A)
B)
C)
D)

Permite a ultrapassagem para um único sentido
Permite ultrapassagem e deslocamentos laterais
Permite ultrapassagem
Não permite ultrapassagem e deslocamentos laterais

20) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equiparase a:
A)
B)
C)
D)

Um veículo
Um pedestre
Um perigo
Um Obstáculo

21) A velocidade máxima permitida nas Vias urbanas de
Trânsito Rápido é de?
A) 110 km/h
B) 90 km/h
C) 80 km/h
D) 60 km/h
22) No funcionamento do motor de combustão interna, no 3º
tempo, qual afirmação abaixo é uma característica dessa
fase?
A) O pistão está em cima, isto é, no chamado ponto morto
superior. Nesse estágio, a válvula de admissão abre e o
pistão desce, sendo puxado pelo eixo virabrequim. Uma
mistura de ar e vapor de gasolina entra pela válvula para
ser “aspirada” para dentro da câmara de combustão, que
está a baixa pressão. O pistão chega ao ponto morto
inferior, e a válvula de admissão fecha, completando esse
tempo do motor.

CARGO: MOTORISTA

B) A mistura de ar e combustível foi queimada, mas ficaram
alguns resíduos dessa combustão que precisam ser
retirados de dentro do motor. Isso é feito quando o pistão
sobe, a válvula de escape abre, e os gases residuais são
expulsos.
C) O pistão sobe e comprime a mistura de ar e vapor de
gasolina. O tempo de compressão fecha quando o pistão
sobe totalmente.
D) Para dar início à combustão da mistura combustível que
está comprimida, solta-se uma descarga elétrica entre
dois pontos da vela de ignição. Essa faísca da vela detona
a mistura e empurra o pistão para baixo, fazendo com que
ele atinja o ponto morto inferior.
23) Em um procedimento de primeiros socorros são
procedimentos de análise primária, EXCETO?
A) Questionar as testemunhas
B) Verificar a respiração
C) Aplicar colar cervical
D) Abrir as vias respiratórias
24) “É uma das mais comuns nos acidentes de trânsito, e
podem gerar consequências graves aos ocupantes dos
veículos. As principais características observadas neste
tipo de colisão são que os corpos dos adultos geralmente
são projetados para cima e as crianças (Pessoas menores
em sua estatura) para baixo.” Na citação acima estamos
falando que qual tipo de colisão?
A) Colisão traseira
B) Colisão frontal
C) Colisão lateral
D) Colisão angular
25) Dirigir com atenção, tanto concentrada quanto
distribuída, e utilizar todos os meios para ter uma visão
completa e assumir a condição de condutor consciente,
antecipando ações e utilizando bem os retrovisores,
eliminando os pontos cegos de visão do veículo, é dirigir
com qual tipo de atenção?
A) Atenção Dispersa
B) Atenção Fixa
C) Atenção Difusa
D) Atenção Focada
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26) Cabe ao motorista a iniciativa de evitar as transgressões
e comportamentos inadequados no trânsito para que as
consequências não sejam irreparáveis, sabendo como
agir em situações mais difíceis. Nas alternativas abaixo
assinale àquela que a afirmação não é verdadeira:
A) Quando perceber pelo retrovisor do automóvel marcas
nítidas deixadas pelos pneus na pista é uma indicação da
sua aderência ao solo.

30) São componentes do sistema de ignição de um veículo
automotor, EXCETO?
A)
B)
C)
D)

Comutador
Bobina
Alternador
Bateria

B) Usar faróis baixos se a curva for à esquerda. A luz alta
poderá ofuscar a visão do motorista que vem em sentido
oposto. Já na curva à direita os faróis altos não ofuscam
o motorista que se aproxima no fluxo da contramão.
C) Nas rodovias com mais de duas pistas, para uma
ultrapassagem segura observar pelo retrovisor se os
outros motoristas também não iniciaram a mesma
manobra.
D) Ao entrar na neblina reduza a velocidade, use luz baixa
mesmo de dia. Nunca ligue o pisca-alerta com o carro em
movimento. Evite ultrapassagens sem visibilidade.
27) Em caso de mudança de categoria B para D, o que é
indispensável ao motorista?
A) Ter idade a partir de 18 anos de idade e não ter realizado
infrações de natureza grave ou gravíssima.
B) Estar habilitado há mais de um ano na categoria B.
C) Estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria C.
D) Não possuir reincidência em infrações médias durante os
últimos 12 meses.
28) A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das
competências estabelecidas no Código de Trânsito
Brasileiro, pode adotar qual medida administrativa
descrita abaixo?
A) Multa
B) Apreensão do veículo
C) Retenção do veículo
D) Suspensão do direito de dirigir
29) A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das
competências estabelecidas no Código de Trânsito
Brasileiro, pode adotar qual penalidade descrita abaixo?
A)
B)
C)
D)

Apreensão do veículo
Retenção do veículo
Remoção do veículo
Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação
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