MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 08/03/2020

CARGO:
MOTORISTA
(NÍVEL FUNDAMENTAL)
Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;
Conhecimentos Gerais: 11 a 20; Conhecimentos Especíﬁcos: 21 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4

O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora
ou para utilizar os sanitários.

5
6

Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

7

Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
comunique imediatamente ao fiscal.

8

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9

Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identiﬁcação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES DE 1 A 5 LÍNGUA PORTUGUESA

a) Coisas.
b) Mágica.
c) Estrelas.
Leia atentamente o poema a seguir, intitulado ‘Das d) Caminhos.
utopias’, de Mário Quintana, para responder às próxi- ___________________________________________
mas questões.
QUESTÕES DE 6 A 10 MATEMÁTICA
“Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não querê-las...
06. Assinale a alternativa que apresenta o valor de um
Que tristes os caminhos se não fora
quinto de 80:
A mágica presença das estrelas!”
a) 5.
01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afir- b) 8.
mar que o poema possui um sentido:
c) 10.
d) 16.
a) pessimista, visto que o poeta murmura a respeito ___________________________________________
das coisas desta vida.
b) realista, dada a convicção do autor de que até as 07. Assinale a alternativa que contém a raiz da equaestrelas podem ser conquistadas.
ção:
c) otimista, pois retrata como positivo o fato de algumas coisas serem inalcançáveis.
a)
d) idealista, porque afirma que basta ao homem sonhar para atingir os seus objetivos.
b)
__________________________________________
c)
02. O título dado por Mário Quintana ao seu poema é
‘Das utopias’. A este respeito, marque a alternativa que d)
NÃO indica um possível sinônimo da palavra “utopia”. ___________________________________________
a) Fantasia.
b) Ilusão.
c) Realidade.
d) Sonho.
__________________________________________

08. Uma empresa gasta 5% de seu faturamento mensal com pesquisa e inovação. Sabendo que gastam R$
4 000,00 nessa área, qual o faturamento total em um
mês dessa empresa?

a) R$ 20 000,00
03. No final do primeiro verso do poema, Mário Quinta- b) R$ 40 000,00.
na emprega a expressão “ora!”. Nesse contexto, essa c) R$ 45 000,00.
palavra indica uma noção de:
d) R$ 80 000,00.
___________________________________________
a) insanidade.
b) medo.
09. Uma receita de macarrão demanda 150g de queijo
c) reprovação.
para um pacote de 500g de massa. Qual a quantidade
d) contentamento.
de queijo necessário para 200g de massa?
__________________________________________
a) 50g.
04. Em relação à estrutura da palavra “inatingíveis”, b) 60g.
pode-se afirmar que o prefixo “in-” introduz nessa pala- c) 75g.
vra um sentido de:
d) 120g.
___________________________________________
a) afirmação.
10. Qual das expressões abaixo tem como resultado
b) divisão.
uma dízima periódica?
c) multiplicação.
d) negação.
a)
__________________________________________
b)
05. Em relação aos termos que aparecem no poema,
marque a alternativa que NÃO indica uma palavra do c)
gênero feminino.
d)
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QUESTÕES DE 11 A 20 CONHECIMENTOS GERAIS

16. Leia a notícia jornalística a seguir e marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

11. A Constituição Brasileira é um dos maiores símbolos do processo da redemocratização. Marque a alternativa que indica o ano em que foi promulgada a nossa
atual Constituição.

“A partir de agosto do ano passado, o mundo assistiu
perplexo as chamas que consumiram parte significativa da ___________. Dados oficiais revelam que essas
queimadas chegaram a atingir o maior índice desde
2013. Ao mesmo tempo, a devastação da maior floresta tropical do mundo foi acompanhada pelas políticas e
declarações do presidente Jair Bolsonaro, que criticou
a forma como vinha sendo conduzida a pauta ambiental”.
(Portal Brasil de Fato, com adaptações).

a) 1822.
b) 1889.
c) 1988.
d) 2002.
__________________________________________

12. Leia a definição a seguir, sobre um problema que a) mata atlântica
afeta tradicionalmente o nosso país, e marque a alter- b) floresta amazônica
nativa que indica do que se trata.
c) vegetação do cerrado
d) pradaria dos pampas gaúchos
“É algo que está presente no mundo inteiro, mas só ___________________________________________
se torna um problema quando a diferença econômica entre a renda daqueles que estão na base social é 17. Animais extintos são aqueles que desaparecem do
muito distante da percebida pelos mais ricos da estra- planeta, seja por razões naturais, seja pela intervenção
tificação social. Ou seja, é a diferença que privilegia ou humana. Marque a alternativa que indica um exemplo
limita determinado grupo social”.
de animal hoje extinto.
(Portal Stoodi, 29/10/19, com adaptações).
a) Poluição visual.
b) Desigualdade social.
c) Aquecimento global.
d) Apropriação cultural.
__________________________________________
13. Sobre o papel da educação em nossa sociedade,
a Constituição enumera alguns objetivos a serem atingidos pelos planos nacionais de educação. Marque a
alternativa que NÃO indica um desses objetivos.

a) Zebra.
b) Girafa.
c) Mamute.
d) Rinoceronte.
___________________________________________
18. A Lei Orgânica do Município de Assis Chateaubriand estabelece que determinadas medidas competem privativamente ao Município. Marque a alternativa
que NÃO indica uma dessas medidas.
a) Zelar pela guarda da Constituição.
b) Legislar sobre assuntos de interesse local.
c) Sinalizar as vias públicas urbanas e rurais.
d) Suplementar a legislação federal e a estadual no
que couber.
___________________________________________

a) Formação para o trabalho.
b) Erradicação do analfabetismo.
c) Melhoria da qualidade do ensino.
d) Ensino exclusivo da religião católica.
__________________________________________
14. Dentre os países indicados nas alternativas a seguir, identifique o que está mais distante do Brasil em 19. Em relação ao município de Assis Chateaubriand,
termos geográficos.
marque a alternativa que indica aproximadamente qual
a sua população atual.
a) Peru.
b) Chile.
a) 3 milhões de habitantes.
c) Bolívia.
b) 330 mil habitantes.
c) 33 mil habitantes.
d) Alemanha.
__________________________________________ d) 3 mil habitantes.
15. Em relação à sua organização política, o Brasil ___________________________________________
pode ser classificado atualmente como uma:
20. O nome do Município de Assis Chateaubriand foi
a) Monarquia Constitucional.
dado como homenagem a Francisco de Assis Chateb) Democracia Unipartidária.
aubriand Bandeira de Mello, que se destacou profissioc) Monarquia Parlamentar.
nalmente como um:
d) República Presidencialista.
__________________________________________
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a) médico.
b) dentista.
c) jornalista.
d) engenheiro.
__________________________________________
QUESTOES DE 21 A 30 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de
órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa CORRETA sobre quais são os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito de acordo com o Art. 6° do CTB.
I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à
defesa ambiental e à educação para o 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 entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.
IV - elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da
execução das atividades de engenharia, educação,
policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico-profissional de interesse do trânsito, e promovendo a sua
realização.
a)Estão corretas apenas as afirmativas I –III e IV.
b)Estão corretas apenas as afirmativas I – II e III.
c)Estão corretas apenas as afirmativas II – III e IV
d)Estão corretas todas as afirmativas.
___________________________________________

prove tal condição.
d) Art. 165 A - Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita
certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.
___________________________________________
23. Os óleos lubrificantes reduzem o atrito entre as
peças metálicas em movimento do motor, reduzindo o
desgaste e aumentando a vida útil dos motores. O grau
de viscosidade define se o óleo é mais fluido ou suficientemente espesso, tanto em baixa, como em alta
temperatura. Assinale a alternativa CORRETA que cita
os tipos básicos de óleo lubrificantes para automóveis.
a)Mineral, Hidrogenado e Aditivado.
b)Sintético, Aditivado e Mineral.
c)Mineral, Sintético e Semissintético.
d)Semissintético, Industrial e Aditivado.
___________________________________________
24. Levando em consideração que muitas infrações
são causadas por falhas humanas decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia sabemos que há
necessidade que todos os condutores pratiquem a direção defensiva. Analise as afirmativas abaixo, julgue
V para verdadeiro e F para falso e em seguida assinale
a alternativa CORRETA sobre Direção Defensiva.
( ) A direção defensiva é o conjunto de medidas tomadas para evitar acidentes de trânsito ou, ao menos, minimizar suas consequências. Ela é de extrema importância, pois acredita que o condutor por trás do volante
tem um papel ativo em fatores que podem eliminar as
chances de um acidente.
( ) Confira se há cintos de segurança para todos os
ocupantes e utilize o seu assim que entrar no veículo.
( ) Vale a pena reforçar que a manutenção do veículo
não é fundamental, portanto, você não deve dar importância.
( ) A direção defensiva é dividida em duas atitudes:
A primeira é preventiva, no qual a atitude do motorista
é permanente em evitar acidentes A segunda é a corretiva, onde a atitude tomada pelo condutor é tomada
quando é confrontado com imprevistos.

22. Constitui infração de trânsito a inobservância de
qualquer preceito do CTB. As infrações são classificadas de acordo com o seu grau de gravidade e para
cada natureza de infração é gerado um valor de multa
e algumas infrações gravíssimas podem sofrer o fator
multiplicador. Assinale a alternativa que NÃO é de na- a) V – V – V – V.
tureza gravíssima.
b) V - V – F – V.
c) V - V – F – F.
a) Art. 186 - I - Transitar pela contramão de direção d) F – V – V – F.
em vias com duplo sentido de circulação, exceto para _________________________________________
ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar 25. Mesmo sem perceber, quando estamos trabalhanem sentido contrário.
do somos observados o tempo todo: como trabalhab) Art. 162- I - Dirigir veículo sem possuir Carteira Na- mos, como resolvemos problemas, como antecipamos
cional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autori- os problemas, como nos vestimos, como cuidamos do
zação para Conduzir Ciclomotor.
espaço que utilizamos e como nos relacionamos com
c) XX – Estacionar nas vagas reservadas às pessoas os outros. O comportamento no trabalho, portanto,
com deficiência ou idosos, sem credencial que com- pode ser um ponto a favor ou contra a carreira de qual3

quer profissional. Assinale a alternativa INCORRETA 27. As Normas Gerais de Circulação e Conduta estão
sobre Regras de comportamento no ambiente de tra- descritas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em
balho.
mais de quarenta artigos. Você está conduzindo seu
veículo no perímetro urbano de Assis Chateaubriand e
a)Cuidado com o que diz. Mantenha-se longe das in- avista um veículo de emergência. Assinale a alternatitrigas e evite envolver-se em rodinhas para falar de va CORRETA que cita regras de circulação e conduta
outros colegas ou chefes e não utilizar equipamentos que este veículo deverá obedecer.
da empresa para fins pessoais.
b)A boa vontade em ajudar os colegas de trabalho ren- a) Além de prioridade de trânsito, gozam de livre circude bons frutos. Preocupe-se com a objetividade e a lação, estacionamento e parada, quando em serviço
honestidade para que você não seja traído com deta- de urgência e devidamente identificados por disposilhes de menor importância; - Observe com cuidado a tivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação
roupa que vai usar, adequando-a cuidadosamente à vermelha intermitente, sendo que todos os condutores
situação e ambiente; ela pode abrir ou fechar portas. deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerc)A ética profissional é um conjunto de valores e nor- da e os pedestres aguardam no passeio.
mas de comportamento e de relacionamento adotados b) Não possuem prioridade de passagem, nem livre
no ambiente de trabalho, no exercício de qualquer ati- circulação nem estacionamento e parada, quando em
vidade. Ter uma conduta ética é saber construir rela- serviço de urgência, sendo que todos os condutores
ções de qualidade com colegas, chefes e subordina- não precisam deixar livre a passagem pela faixa esdos.
querda.
d)Encarar os colegas não como parceiros, mas sim c) A circulação deve ser feita pela direita da via, exceto
como adversários pois o ambiente de trabalho não se houver placa de regulamentação indicando o conprecisa ser harmonioso e sim produtivo, fala-se pouco trário; o trânsito na contramão de direção é punido pela
para atingir metas, pois a produtividade é mais rele- infração de trânsito prevista no artigo 186.
vante.
d) As Normas Gerais de Circulação e Conduta descri___________________________________________ tas pelo CTB não preveem regras para esses veículos,
ficando a critério do Município.
26. A Norma Brasileira 9735 foi elaborada pela ABNT ___________________________________________
em conjunto com o Comitê Brasileiro de Transportes
e Tráfego em 2012, e atualizada em 2016. Assinale a 28. O exercício da cidadania no trânsito é fator indisalternativa CORRETA que transcreve o objetivo dessa pensável para que a vida em sociedade seja possível.
norma na CIRCULAR ABNT NBR9735.
Todos os espaços nos quais circulamos e interagimos
no nosso dia a dia exigem o desenvolvimento da nossa
a) Esta Norma tem como objetivo prescrever método postura como cidadãos. Assinale a alternativa INCORde aplicação da carga de controle e medição da flecha RETA sobre cidadania e ou ser cidadão.
residual, em tampões circulares de ferro fundido.
b) Esta norma padroniza as formas, as dimensões e as a) Diminuir a velocidade ao se aproximar de uma faixa
cores da sinalização de segurança contra incêndio e de pedestres é um sinal de respeito ao pedestre, perpânico utilizada em edificações, assim como apresen- mitindo que ele se sinta seguro ao atravessar a faixa.
ta os símbolos adotados para sinalização, da área da b) Promover a paz no trânsito, ser paciente com ouocorrência (avaria, acidente e/ou emergência) e extin- tros condutores e pessoas que andam a pé e aceitar
tor de incêndio portátil para a carga.
os pedidos de desculpas quando o condutor ou o pec) Esta norma tem por objetivo estabelecer o con- destre percebe que cometeu um erro são atitudes de
junto mínimo de equipamentos para emergências no cidadania.
transporte terrestre de produtos perigosos, constituído c) Quando há o desrespeito do direito à passagem, que
de equipamento de proteção individual, a ser utiliza- é estipulado pelos sinais, tanto para o automóvel quando pelo condutor e pessoal envolvido (se houver) no to para os pedestres, não é uma atitude que compreentransporte, equipamentos para sinalização, da área da de a falta de cidadania e de segurança.
ocorrência (avaria, acidente e/ou emergência) e extin- d) Exercer a cidadania no trânsito não é pensar somentor de incêndio portátil para a carga.
te na própria segurança ou na segurança do outro, mas
d) Esta norma estabelece que toda empresa é obriga- sim em um sistema seguro como um todo. E é nesse
da a fornecer gratuitamente o EPI completo aos seus ponto que se pode afirmar que um indivíduo só será
trabalhadores, cujo objetivo é garantir a saúde, a inte- capaz de cooperar para o bom funcionamento desse
gridade física e a segurança do trabalhador. Servem sistema, que é o trânsito, se, além de motorista ou pepara proteger o meio ambiente de trabalho e são me- destre, ele for também um cidadão.
didas de segurança adotadas para diminuir ou eliminar ___________________________________________
os riscos identificados pelo Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA).
___________________________________________
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29. Fatalidades acontecem e assustam. Saber como
agir em algumas situações pode ser a sua chance
de salvar vidas. Os primeiros socorros são as providências iniciais que devem ser tomadas no local do
acidente. É um atendimento inicial e temporário até a
chegada do socorro profissional. Assinale a alternativa
sobre o que NÃO deve ser feito no atendimento dos
primeiros socorros no trânsito.
a) Manter a calma, garantir a segurança, chamar o socorro profissional.
b) Movimentar a vítima, retirar o capacete para a pessoa respirar melhor e, se necessário, dar água.
c) Se perceber que o cinto de segurança está dificultando a respiração da vítima, e somente nesse caso,
solte-o sem movimentar o corpo da pessoa.
d) Verificar se o acidentado respira sozinho ou se está
preso em algum local e manter-se afastado do local se
houver perigo de incêndios ou explosões.
___________________________________________
30. Os tipos de sinalização são bastante variados e
dividem-se em 6 (seis) categorias, segundo o art. 87
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Eles são sinais
verticais, sinais horizontais, dispositivos de sinalização
auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente e do
condutor. Assinale a alternativa CORRETA que afirma
qual é a sinalização que prevalece sobre as demais.
a) Sinalização Vertical.
b) Sinalização Semafórica.
c) Gestos do Agente de Trânsito.
d) Sinalização Horizontal.
___________________________________________

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/03/2020.
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