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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
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CARGO

Data e Horário da Prova

MOTORISTA D

Domingo, 13/10/2019, às 09h

INSTRUÇÕES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1

Afirmação equivocada é amplamente divulgada nas redes. Apesar de não ameaçar reserva de oxigênio do

2

planeta, devastação da Floresta Amazônica pode ter consequências desastrosas para o clima global e a biodiversidade.

3

Um equívoco amplamente divulgado: "A Amazônia – o pulmão do planeta que produz 20% do nosso oxigênio

4

– arde em chamas", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, em sua conta no Twitter. O jogador Cristiano

5

Ronaldo também endossou a afirmação de que a floresta na América do Sul seria responsável pela produção de 20% do

6

oxigênio global.

7

A Amazônia é, de fato, um ecossistema importante para todo o mundo, mas chamá-la de pulmão do planeta é

8

equivocado. A suposição de que faltaria oxigênio no mundo devido às queimadas da floresta não é correta, afirma Niklas

9

Höhne, professor da Universidade de Wageningen, na Holanda, especialista em redução de gases do efeito estufa. Os

10

incêndios, porém, são perigosos para o clima.

11

Florestas, incluindo a Amazônica, absorvem dióxido de carbono (CO2) da atmosfera e, através da fotossíntese,

12

convertem esse CO2 em moléculas de açúcar ou glicose, que se espalham pela planta, e em oxigênio, que é devolvido

13

à atmosfera. À noite não há liberação de oxigênio, mas apenas de CO2 através da respiração das plantas. No balanço,

14

mais CO2 é consumido do que produzido, porque ele é armazenado pela floresta.

15

Por ser um sistema complexo com muitas plantas e micróbios, a Amazônia produz menos oxigênio do que, por

16

exemplo, campos, como os pampas e savanas. Ao mesmo tempo, florestas e solos absorvem dióxido de carbono, embora

17

os oceanos armazenem uma quantidade maior.

18

"As florestas e os solos absorvem em todo o mundo cerca de um terço das emissões de CO2 produzidas por

19

humanos, sendo a Amazônia responsável por um sexto desse montante, ou seja, a Amazônia absorve 5% das emissões

20

provocadas pela ação humana", afirma Höhne, que integra também o Painel Intergovernamental sobre Mudanças

21

Climáticas (IPCC).

22

Segundo uma análise do Instituto de Pesquisa sobre o Impacto Climático de Potsdam (PIK), a Floresta

23

Amazônica armazena em sua biomassa e solo entre 290 bilhões e 440 bilhões de toneladas de CO2, ou seja, entre 290

24

e 440 gigatoneladas, por isso é tão importante para o clima da Terra.

25

Apesar de não impactar na quantidade de oxigênio, a situação é alarmante. Höhne ressalta que a destruição da

26

floresta tem efeitos devastadores. "O desmatamento transformou a Amazônia num grande emissor de CO2. As emissões

27

chegam a até uma ou duas gigatoneladas de CO2 por ano. Isso é muito se considerado que as emissões de gases do

28

efeito estufa global são cerca de 50 gigatoneladas", acrescenta.

29

De acordo com a especialista em Amazônia do PIK, Kirstin Thonike, 20% dos 5,3 milhões de quilômetros

30

quadrados da floresta já foram desmatados. Essa área é maior do que toda a União Europeia (UE), que possui 4,4

31

milhões de quilômetros quadrados. "Essa perda levou a um aquecimento de 0,8 °C e 0,9 °C na região, além de aumentar

32

o período da seca", afirma Thonike.
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33
34

Os incêndios são devastadores para a biodiversidade e para os moradores da região, incluindo os povos
indígenas.

35

De acordo com Höhne, se a Amazônia continuar sendo desmatada, pode-se chegar a um limite irreversível,

36

causando uma mudança em todo o clima da região que será irreparável. O especialista teme que ocorra uma diminuição

37

significativa na quantidade de chuvas e que a Região Amazônica seque. "Assim, não é só a Amazônia que está em

38

perigo, mas também todo o abastecimento de água da região, incluindo a cidade de São Paulo, onde vivem cerca de 20

39

milhões de pessoas", ressalta.

40

"Começa a chover cada vez mais tarde no outono. Se continuar assim, resultará em uma extinção em larga

41

escala. A quantidade de carbono liberada nesse processo seria tão grande que afetaria diretamente o clima", destaca

42

Thonike. A essa altura, então, os efeitos da devastação da floresta seriam sentidos em todo o mundo.

43
FONTE: https://www.dw.com/pt-br/a-amaz%C3%B4nia-%C3%A9-realmente-o-pulm%C3%A3o-do-mundo/a50228818
01) No texto, o autor
(A) deixa subtendido que o destino da região amazônica
depende muito mais da ação de seus habitantes do que
propriamente medidas advindas das autoridades.
(B) considera a possibilidade de acabar de vez com todo e
qualquer poluente da Floresta Amazônica como forma
de evitar a morte do planeta Terra pelo efeito estufa.
(C) mostra a região amazônica como extremamente
poluída em razão da grande quantidade CO2 que libera
na atmosfera.
(D) deixa evidenciado que a já destruição da floresta
amazônica tem resultado o aquecimento local que vai
se acelerar em escala mais intensa se o processo de
desmatamento continuar.
02) A análise dessa matéria permite concluir que a única
informação com respaldo no texto é a que afirma que
o autor
(A) faz uso em excesso da ressignificação de alguns
termos na construção de sentidos da mensagem que
transmite.
(B) faz uso de marcas linguísticas evidenciadoras de sua
presença no discurso que constrói.
(C) faz uso da interferência de outros enunciadores sobre
o tema em busca da comprovação para o ponto de vista
que defende.
(D) procura demonstrar que não é urgente a intervenção do
Estado na questão em apreço a fim de evitar maiores
complicações futuras sobre o destino da Amazônia.
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03) A leitura do texto admite como síntese do assunto de
que ele trata a ideia expressa pelo provérbio.
(A) “Tudo na vida quer tempo e medida”.
(B) “O que não tem remédio, remediado está”.
(C) “Deus ajuda aos que se ajudam”.
(D) “Quem semeia o vento colhe a tempestade”.
04) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
correto o que se afirma em
(A) A expressão “apesar de” (L.1) exprime ideia de
condição.
(B) O termo “Segundo” (L.22) exprime ideia de número
sequencial.
(C) A expressão verbal “pode” (L.35) sugere hipótese.
(D) O termo “só” (L.37) pertence à mesma classe
morfológica de “grande” (L.41).
05) De referência ao texto, pode-se afirmar:
(A) “A palavra “apenas” (L.13) indica ênfase.
(B) A construção vocabular “por exemplo” (L.15/16)
exprime reformulação do que foi afirmado.
(C) A expressão “ou seja” (L.23) antecede uma retificação
do que foi dito anteriormente.
(D) A expressão “mas também” (L.38) expressa ideia de
adição.
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06) Marque
a
alternativa
em
que
respectivamente, ditongo, dígrafo e hiato.

ocorrem,

(A) “equivocada” (L.1) – “nosso” (L.3) e “dióxido”
(L.11).
(B) “absorvem” (L.11) – “tempo” (L.16) e
“biodiversidade” (L.33).
(C) “seria” (L.5) – “espalham” (L.12) e “especialista”
(L.29).
(D) “oxigênio” (L.3) – “dióxido” (L.11) e “essa” (L.42).
07) Há, respectivamente, uma relação de causa e efeito em
(A) “Amazônia produz menos oxigênio do que, por
exemplo, campos, como os pampas e savanas.”
(L.15/16).
(B) “Apesar de não impactar na quantidade de oxigênio, a
situação é alarmante.” (L.25).
(C) “Se continuar assim, resultará em uma extinção em
larga escala.” (L.40/41).
(D) “A quantidade de carbono liberada nesse processo
seria tão grande que afetaria diretamente o clima”
(L.41).
08) A alternativa em que o termo transcrito tem função
predicativa é
(A) “pulmão” (L.7).
(B) “Climáticas” (L.21).
(C) “indígenas” (L.34).
(D) “no outono” (L.40).
09) O termo “embora” (L.16) inicia uma declaração
(A) explicativa.
(B) conclusiva.
(C) comparativa.

11) Há exemplo de oração sem sujeito na alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)

“arde em chamas” (L.4).
“que se espalham pela planta” (L.12).
“pode-se chegar a um limite irreversível” (L.35).
“Começa a chover cada vez mais tarde no outono.”
(L.40).

12) A alternativa em que a expressão verbal na oração
apresenta-se com valor de futuro é
(A) “Afirmação equivocada é amplamente divulgada nas
redes” (L.1).
(B) “Amazônica pode ter consequências desastrosas”
(L.2).
(C) “As emissões chegam a até uma ou duas gigatoneladas
de CO2 por ano.” (L.26/27).
(D) “O especialista teme” (L.36).
13) Há correspondência entre a forma verbal simples
“levou” (L.31) e composta na alternativa
(A) tem levado.
(B) tinha levado.
(C) teria levado.
(D) terá levado.
14) No texto, é correto afirmar
(A) “amplamente” (L.1) tem valor superlativo.
(B) Os travessões das linhas 3/4 isolam um aposto e, por
tal razão, não podem ser substituídos por vírgulas.
(C) Do ponto de vista das regras de acentuação gráfica
formal, “dióxido” (L.11) é acentuado pela razão de
“micróbios” (L.15).
(D) A expressão “mas também” (L.38) expressa ideia de
oposição.

(D) concessiva.
10) Há predicado verbal em
(A) “a floresta na América do Sul seria responsável pela
produção de 20% do oxigênio global.” (L.5/6).
(B) “A Amazônia é, de fato, um ecossistema importante
para todo o mundo” (L.7).
(C) “ele é armazenado pela floresta.” (L.14).
(D) “Os incêndios são devastadores” (L.33).
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15) Exerce a mesma função sintática de “do planeta” (L.3)
a expressão
(A)
(B)
(C)
(D)

“de gases” (L.9).
“da floresta” (L.25/26).
“de carbono” (L.41).
“da floresta” (L42).
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16) Alessandro fornece água todo sábado em carro pipa
para a localidade Marquês, a capacidade do tanque e
de 15.000 litros, sabendo que a localidade tem 200
habitantes. Quantos litros de água serão distribuídos
por pessoas?
(A)
(B)
(C)
(D)

50 Litros por pessoa;
70 Litros por pessoa;
75 Litros por pessoa;
80 Litros por pessoa;

17) Priscila comprou 100.000 unidades de fraudas, sendo
que cada pacote tem 20 unidades cada. Quantos
pacotes de fraudas foram comprados?
(A)
(B)
(C)
(D)

2.000 pacotes de fraudas;
3.000 pacotes de fraudas;
4.000 pacotes de fraudas;
5.000 pacotes de fraudas;

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Alex percorreu 2 km em 50 minutos, usando da mesma
performasse, quanto tempo ele gastaria para percorrer
10 km?
(A) 2 horas e 10 minutos;
(B) 4 horas e 10 minutos;
(C) 6 horas e 10 minutos;
(D) 8 horas e 10 minutos;

20) Roberval viajou de Teresina para Fortaleza e percorreu
600 km, seu veículo consumiu 40 litros de
combustível, ao abastecer o valor do litro de
combustível custava R$ 4,31 o litro. Qual foi o valor
do abastecimento?
(A) R$ 160,00;
(B) R$ 172,00;
(C) R$ 172,40;
(D) R$ 173,60;

18) Rogéria gasta R$ 0,31 centavos por salgadinho, quanto
custa se ela produzir 7.000 salgadinhos?
(A) R$ 2.170,00;
(B) R$ 2.480,00;
(C) R$ 2.100,00;
(D) R$ 2.500,00;

CARGO: MOTORISTA D

Página 6 / 9

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PI

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O Código de Trânsito Brasileiro, denomina o
obstáculo físico, colocado na pista de rolamento,
destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma
interseção, como:
(A)
(B)
(C)
(D)

Catadióptrico.
Passagem de nível.
Ilha.
Interseção.

QUESTÕES DE 21 A 40
(A) Sempre utilizar as pressões conforme recomendado
pelo fabricante do veículo.
(B) Nunca calibrar um pneu, de caminhão e ônibus, com
mais de 20 bars.
(C) Verificar e ajustar as pressões, sempre com o pneu
frio.
(D) Nunca diminuir a pressão de calibragem quando o
pneu está quente.

22) O CONTRAN ao expedir um ato normativo, destinado
a regulamentar dispositivo do Código de Trânsito
Brasileiro, está se manifestando através de:

26) No que diz respeito ao atendimento de primeiros
socorros às vítimas de acidente de trânsito, assinale a
afirmação abaixo que não está correta:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) A movimentação de uma vítima só deve ser realizada
antes da chegada de uma equipe de socorro, se houver
perigos imediatos como incêndio, perigo do veículo
cair, ou seja, desde que esteja presente algum risco
incontrolável.
(B) Retirar o capacete de um motociclista que se acidenta
é uma ação de alto risco.
(C) Em vítimas de acidente de trânsito que apresentam
sinais de pânico, deve-se acalmá-la dando um pouco
de água, açúcar e sal para beber.

Um parecer.
Uma deliberação.
Decisão.
Uma resolução.

23) Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das
rodovias e estradas federais, exceto:
(A) Julgar os recursos interpostos pelos infratores.
(B) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre
acidentes de trânsito e suas causas.
(C) Promover e participar de projetos e programas de
educação e segurança.
(D) Efetuar levantamento dos locais de acidentes de
trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e
salvamento de vítimas.
24) Nas estradas a velocidade máxima permitida é de:
(A)
(B)
(C)
(D)

60 km/h.
80 km/h.
90 km/h.
100 km/h.

25) Um pneu com baixa pressão aumenta a resistência à
rodagem, provocando, por consequência, um aumento
do consumo de combustível. Mesmo permitindo
transportar a carga e os passageiros de forma mais
durável, confortável, econômica e segura, a pressão
correta é, muitas vezes, um dos pontos menos
monitorados pelos motoristas. Neste sentido, assinale
a alternativa incorreta:
CARGO: MOTORISTA D

(D) Aplicar torniquetes para estancar hemorragias, podem
agravar a situação das vítimas de acidentes de trânsito.
27) Quando for necessário fazer diminuir a marcha dos
veículos, o agente de autoridade de trânsito utilizará o
apito com o seguinte sinal:
(A)
(B)
(C)
(D)

Um silvo breve.
Dois silvos breves.
Um silvo breve acompanhado de um silvo longo.
Um silvo longo.

28) No homicídio culposo cometido na direção de veículo
automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à
metade, se o agente:
(A) Praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada.
(B) Estiver em uma velocidade de 50% à mais do que a
permitida para via.
(C) Levar a óbito vítimas menores de idade ou idosos.
(D) Estiver sob efeito de álcool.
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29) Assinale a alternativa abaixo que se refere à placa de
trânsito “Sentido Duplo”:

(C) A tampa do distribuidor.
(D) A escova rotativa.
32) Assinale a alternativa que preenchas a lacunas do texto
abaixo, e em seguida assinale a alternativa correta:

(A)
Os veículos que funcionam a partir do motor a ____ são
caracterizados por um curso de pistão mais _____, além de
ter ____ torque. Dessa forma, o motor é capaz de sair da
inércia com uma força maior e movimentar um automóvel
pesado mais facilmente — o que não ocorre em motores a
__________, já que esse combustível é ____ volátil.

(B)

(A)
(B)
(C)
(D)

(C)

(D)

30) Julgue se afirmações abaixo são verdadeiras e em
seguida assinale a alternativa correta:
I.

II.

III.

Com relação ao licenciamento de veículos, no caso
de transferência de residência ou domicílio, é válido,
durante o exercício, o licenciamento de origem.
Os veículos novos não estão sujeitos ao
licenciamento e terão sua circulação regulada pelo
CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o
Município de destino.
É obrigatório o porte do Certificado de
Licenciamento Anual, mas o mesmo será dispensado
quando, no momento da fiscalização, for possível ter
acesso ao devido sistema informatizado para
verificar se o veículo está licenciado.

(A) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
(B) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
(C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
31) O sistema de ignição é responsável pela produção e
distribuição de alta tensão às velas do motor. Os
componentes que fazem parte de sistema estão
agrupados em dois circuitos. Dentro os que compõe o
circuito de baixa tensão, podemos citar:
(A) As velas de ignição.
(B) O enrolamento primário da bobina.
CARGO: MOTORISTA D

gasolina; longo; menos; diesel; menos
diesel; longo; mais; gasolina; menos
gasolina; curto; mais; etanol; menos
diesel; curto; mais; gasolina; mais

33) Dentre as medidas administrativas previstas no
Código de Trânsito Brasileiro, a serem adotadas pelas
autoridades de trânsito, aos infratores do referido
código, podemos citar:
(A) Processo administrativo.
(B) Frequência obrigatória em curso de reciclagem.
(C) A realização de exames de aptidão física, mental, de
legislação, de prática de primeiros socorros e de
direção veicular.
(D) Multa.
34) Pelo Código de Trânsito Brasileiro, constitui- se uma
infração média de trânsito:
(A) Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos
conectados a aparelhagem sonora ou de telefone
celular.
(B) Fazer falsa declaração de domicílio para fins de
registro, licenciamento ou habilitação.
(C) Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo
ou de habilitação do condutor.
(D) Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes
externas do veículo.
35) A imperícia, como uma das causas de acidente de
trânsito, está caracteriza em qual das afirmações
abaixo?
(A) São exemplos de imperícia, deixar um pneu careca,
freios sem revisão, não sinalizar adequadamente,
dentre outros.
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(B) Quando um cidadão é inabilitado para uma
determinada categoria e assume a direção de um
veículo, ele não leva em consideração o que não sabe
ou deveria saber.
(C) É elementar, não apenas conhecer, mas aplicar as
normas atinentes à direção segura de um veículo.
(D) Nos casos mais extremos, condutores utilizam-se de
seus veículos para exibirem ou demonstrarem
manobras perigosas, as quais colocam em risco a
segurança dos usuários das vias terrestres.
36) Com a finalidade de prevenir futuros problemas de
saúde relacionados a postura errada, o motorista deve:
(A) Distribua o peso do corpo entre o quadril e a parte da
frente das coxas.
(B) A cabeça deve estar sempre alinhada com o tórax.
(C) Posicione a região lombar afastada do encosto, assim
é conservada a curvatura natural da coluna.
(D) Os cotovelos devem estar dobrados a pouco mais de
90° e próximo ao tronco, da melhor maneira possível,
apenas relaxe os cotovelos, os braços não precisam
ficar retos o tempo todo.

(C) Manter a distância de seguimento de 2 segundos em
relação ao veículo da frente.
(D) Verificar pelos retrovisores como está o tráfego atrás
do veículo para conferir se há outro veículo realizando
ultrapassagem.
40) Nas afirmações abaixo sobre o Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores
de Via Terrestre, assinale àquela que não é verdadeira:
(A) Qualquer vítima de acidente envolvendo veículo (ou
seu beneficiário) pode requerer a indenização.
(B) O pagamento depende de apuração de culpados e
responsáveis.
(C) As indenizações são pagas individualmente, não
importando quantas vítimas o acidente tenha causado.
(D) Mesmo que o veículo não esteja em dia com o DPVAT
ou não possa ser identificado, as vítimas ou seus
beneficiários têm a cobertura.

37) A pressão e a depressão no sistema de arrefecimento
de um motor a diesel, é realizada:
(A) Pela válvula termostática.
(B) Pela ventoinha.
(C) Pela tampa do radiador.
(D) Pelas camisas d´água.
38) A distância que se deve manter entre o veículo e o que
vai à frente, de forma que se possa parar, mesmo numa
emergência, sem colidir com a traseira do outro, é
denominada
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Distância de frenagem.
Distância de reação.
Distância de parada.
Distância de seguimento.

39) Uma colisão frente com frente entre dois veículos,
pode ser evitada, observando principalmente a
seguinte diretriz:
(A) Entrar nas curvas com velocidade moderada, seguindo
a trajetória do raio da curva.
(B) Facilitar a ultrapassagem, sempre que possível.
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