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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO 
 

CARGO: MOTORISTA 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 06/08/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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A BALEIA ALEGRE 
 
A baleia é o maior animal do planeta. Sem 
querer pode tornar-se uma _____________ aos 
outros habitantes do mar. A baleiazinha era 
jovem cheia de vontade de brincar, nadar e 
saltar. Era cheia de vida e sempre muito bem 
disposta. 
– Que mosca mordeu você? Perguntavam os 
amigos do mar. Ninguem sabia a resposta. Mas 
a verdade era que a baleiazinha estava 
_____________ graves problemas aos 
pescadores. Eles saíam inocentemente em seus 
pequenos botes e, de repente, encontravam-se 
com uma murralha de ondas, levantadas pelas 
brincadeiras dela. E assim, quase sempre 
afundavam. Mais de um pescador havia 
morrido afogado e a baleiazinha continuava 
brincando perto da costa, alheia às desgraças 
que provocava. 
– Baleiazinha, fico muito contente vendo você 
sentir-se tão feliz e brincalhona. Mas, por ser 
estouvada, já provocou algumas desgraças aos 
pescadores, disse-lhe o golfinho. – Oh! 
Lamento muito, amigo golfinho! Exclamou a 
baleiazinha, muito arrependida. Diga-me o que 
posso fazer para remediar o mau que fiz? 
Perguntou ela. – Basta que você brinque em 
alto mar, longe da costa, aconselhou-a ele. 
A baleiazinha tinha um coração bondoso. 
___________ de fazer o bem aos outros e 
evitar novos prejuízos para os pescadores, 
rumou para o mar alto. A partir desse dia 
acabaram-se as desgraças dos pobres 
pescadores. E a baleiazinha pode continuar a 
alegrar os habitantes do mar, sem prejudicar os 
habitantes da terra. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) ameaça – causando – desejosa. 
b) ameassa – calsando – dezejosa. 
c) ameaça – cauzando – dezejoza. 
d) ameasa – calzando – dezejoza. 
 
02 - A palavra brincadeiras é formada por: 
a) 5 sílabas. 
b) 6 sílabas. 
c) 4 sílabas. 
d) 7 sílabas. 

03 - Assinale a alternativa em que o plural 
da palavra animal está correto: 
a) animaus. 
b) animais. 
c) animales. 
d) amiais. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a palavra 
retirada do texto deveria estar acentuada: 
a) Planeta. 
b) Jovem. 
c) Ninguem. 
d) Alheia. 
 
05 - Assinale a alternativa em que a palavra 
retirada do texto está grafada 
incorretamente: 
a) murralha. 
b) morrido. 
c) arrependida. 
d) terra. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto, e em seguida assinale a incorreta: 
a) Os amigos da baleiazinha queriam saber 
porque ela era tão feliz e brincalhona. 
b) O golfinho queria que a baleiazinha deixasse 
de brincar. 
c) As desgraças provocadas pela baleiazinha 
acabaram graças ao golfinho. 
d) A baleiazinha foi brincar em alto mar para 
evitar novos prejuízos aos pescadores. 
 
07 - Dê o resultado: 
417 + 213 = 
a) 614. 
b) 623. 
c) 627. 
d) 630. 
 
08 - Dê o resultado: 
118 x 12 = 
a) 1.116. 
b) 1.214. 
c) 1.300. 
d) 1.416. 
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09 - Se em 20 caixas cabem 40 latas, quantas 
latas caberão em 40 caixas? 
a) 50. 
b) 60. 
c) 80. 
d) 100. 
 
10 - Todos os dias, Patrícia dorme às 22 
horas e acorda às 6 horas. Quantas horas 
que Patrícia dorme por noite? 
a) 6hs. 
b) 8hs. 
c) 9hs. 
d) 10hs. 
 
11 - Ao todo, quantos ex-Presidentes da 
República do Brasil, eleitos (direta ou 
indiretamente) ainda estão vivos? 
a) 3 (três). 
b) 4 (quatro). 
c) 5 (cinco). 
d) 6 (seis). 
 
12 - As terras que formam o Município de 
Quarto Centenário foram desmembradas de 
que município abaixo? 
a) Goioerê. 
b) Nova Aurora. 
c) Rancho Alegre d’Oeste. 
d) Ubiratã. 
 
13 - Dos combustíveis abaixo, qual deles 
NÃO teve seus preços reajustados no final 
de julho deste ano devido ao aumento das 
alíquotas de PIS/Cofins pelo Governo 
Federal? 
a) Diesel. 
b) Etanol. 
c) Gasolina. 
d) GNV. 
 
14 - Que evento histórico abaixo está 
associado diretamente à Princesa Isabel? 
a) Abertura dos Portos. 
b) Abolição da Escravidão. 
c) Dia do Fico. 
d) Independência do Brasil. 
 
 

15 - Código de Trânsito Brasileiro, defina 
motoneta: 
a) Veículo que o condutor pilota na posição 
montada. 
b) Veículo que o condutor pilota na posição 
sentada. 
c) Veículo com motor de até 50 cilindradas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
16 - Art. 60 e Anexo I do Código de Trânsito 
Brasileiro – na classificação das vias 
urbanas, defina uma Via de Trânsito 
Rápido: 
a) Não possuem cruzamentos diretos, nem 
semáforos, nem travessia de pedestres em 
nível. 
b) Vias de trânsito local, com cruzamentos 
geralmente sem semáforos. 
c) Ligam diferentes regiões de uma cidade, 
com cruzamentos ou interseções geralmente 
controlados por semáforos. 
d) Coletam e distribuem o trânsito dentro das 
regiões da cidade e dão acesso a vias de maior 
porte. 
 
17 - Art. 61 do Código de Trânsito Brasileiro 
– a velocidade máxima em cada via é 
definida pela legislação e pela sinalização. 
Em rodovias 110 km/h é a limitação para: 
I - Automóveis. 
II - Camionetas e motocicletas. 
III - Ônibus, e micro-ônibus. 
IV - Caminhões. 
De acordo com o pré-disposto acima, 
concluí-se que: 
a) Há uma afirmativa correta. 
b) Há duas afirmativas corretas. 
c) Há três afirmativas corretas. 
d) Há quatro afirmativas corretas. 
 
18 - Código de Trânsito Brasileiro; Art. 5º O 
Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto 
de órgãos e entidades da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios que 
tem por finalidade o exercício das atividades 
de planejamento, administração, 
normatização, pesquisa, registro e 
licenciamento de veículos, formação, 
habilitação e reciclagem de condutores, 
educação, engenharia, operação do sistema 
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viário, policiamento, fiscalização, 
julgamento de infrações e de recursos e 
aplicação de penalidades. 
Art. 6º São objetivos básicos do Sistema 
Nacional de Trânsito, exceto: 
a) 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. 
b) Fixar, mediante normas e procedimentos, a 
padronização de critérios técnicos, financeiros 
e administrativos para a execução das 
atividades de trânsito. 
c) 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. 
d) Estabelecer as diretrizes do regimento das 
JARI. 
 
19 - Código de Trânsito Brasileiro; Art. 61. 
A velocidade máxima permitida para a via 
será indicada por meio de sinalização, 
obedecidas suas características técnicas e as 
condições de trânsito. 
§ 1º Onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima nas 
vias urbanas será de: 
a) Setenta quilômetros por hora, nas vias de 
trânsito rápido. 
b) Sessenta quilômetros por hora, nas vias 
arteriais. 
c) Cinquenta quilômetros por hora, nas vias 
coletoras. 
d) Quarenta quilômetros por hora, nas vias 
locais. 
 
20 - As infrações cometidas em relação às 
resoluções do CONTRAN terão suas 
penalidades e medidas administrativas 
definidas nas próprias resoluções; 
Estacionar o veículo no passeio ou sobre 
faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou 
ciclo faixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao 
lado ou sobre canteiros centrais, divisores de 
pista de rolamento, marcas de canalização, 
gramados ou jardim público: 
a) Infração – Leve, Penalidade – multa e 
remoção do veículo. 

b) Infração – Grave, Penalidade - multa e 
remoção do veículo. 
c) Infração – Grande, Penalidade - multa (três 
vezes) e apreensão do veículo. 
d) Infração – Gravíssima, Penalidade – multa e 
regularização do veículo. 
 
21 - Código de Trânsito Brasileiro (anexos I 
e II da resolução 168/04). A Categoria B 
habilita: 
a) A conduzir veículos automotores com ou 
sem reboque, com peso bruto total de até 3.500 
kg e lotação máxima de 8 lugares, fora o 
condutor. 
b) A dirigir tratores, máquinas agrícolas e 
veículos de carga com mais de 3.500 kg de 
Peso Bruto Total com ou sem reboque, dede 
que o reboque pese menos de 6.000 kg de Peso 
Bruto Total. 
c) A dirigir veículos de passageiros sem 
reboque com lotação maior que 8 lugares. 
d) A conduzir trailers e veículos que rebocam 
unidades com mais de 6.000 kg de Peso Bruto 
Total ou com lotação superior a 8 passageiros. 
É a única categoria que permite conduzir 
veículos com mais de um reboque. 
 
22 - Indique os procedimentos corretos a fim 
de executar uma manobra de mudança de 
faixa em vias de mão única: 
a) Manobra simples, mas que exige verificação 
constante dos espelhos retrovisores e 
sinalização com antencedência, porque pode 
gerar situações de risco, se for mal realizada. 
b) Sinalizar, diminuir a velocidade e 
aproximar-se o máximo possível do bordo 
esquerdo da via, entrando na mão de direção 
correta. 
c) Sinalizar, diminuir a velocidade, aproximar-
se do eixo central da pista, dar preferência aos 
veículos que transitam em sentido contrário, 
bem como a pedestres e ciclistas da lateral 
esquerda da via. 
d) Sinalizar, diminuir a velocidade, parar no 
acostamento da direita e aguardar por condição 
favorável para concluir a manobra. 
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23 - Compete ao órgão máximo executivo de 
trânsito da União, exceto: 
a) Supervisionar a implantação de projetos e 
programas relacionados com a engenharia, 
educação, administração, policiamento e 
fiscalização do trânsito e outros, visando à 
uniformidade de procedimento. 
b) Estabelecer procedimentos sobre a 
aprendizagem e habilitação de condutores de 
veículos, a expedição de documentos de 
condutores, de registro e licenciamento de 
veículos. 
c) Expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira 
Nacional de Habilitação, os Certificados de 
Registro e o de Licenciamento Anual mediante 
delegação aos órgãos executivos dos Estados e 
do Distrito Federal. 
d) Encaminhar aos órgãos e entidades 
executivos de trânsito e executivos rodoviários 
informações sobre problemas observados nas 
autuações e apontados em recursos, e que se 
repitam sistematicamente. 
 
24 - Aquele condutor infrator que 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 
no Código de Trânsito Brasileiro, estará 
sujeito a impelir a seguinte imposição: 
a) Infração - pequena; Penalidade - multa (três 
vezes) e suspensão do direito de dirigir por 10 
(dez) meses; Medida administrativa - 
recolhimento do documento de habilitação e 
retenção do veículo. 
b) Infração - mediana; Penalidade - multa 
(cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir 
por 12 (doze) meses; Medida administrativa - 
recolhimento do documento de habilitação e 
retenção do veículo. 
c) Infração - grande; Penalidade - multa (sete 
vezes) e suspensão do direito de dirigir por 10 
(dez) meses; Medida administrativa - 
recolhimento do documento de habilitação e 
retenção do veículo. 
d) Infração - gravíssima; Penalidade - multa 
(dez vezes) e suspensão do direito de dirigir 
por 12 (doze) meses; Medida administrativa - 
recolhimento do documento de habilitação e 
retenção do veículo. 

25 - São sintomas de convulsões, exceto: 
a) Súbita perda de consciência e queda ao chão. 
b) Língua e unhas azuladas. 
c) Contrações musculares do corpo e da face, 
inclusive maxilares. 
d) Respiração forte e irregular. 
 
26 - Em acidentes de trânsito hemorragias 
internas ocorrem em órgãos internos, como 
fígado, baço, pulmões, estômago, etc., em 
consequência de ferimentos ou 
traumatismos profundos, os sinais externos 
são: 
I - Pulso forte e lento. 
II - Pele quente e pálida. 
III - Sede. 
IV - Tontura e inconsciência. 
De acordo com o disposto acima, conclui-se 
que: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas III e IV estão 
corretas. 
c) Apenas a afirmativa IV é incorreta. 
d) Todas as afirmativas são corretas. 
 
27 - Considere a seguinte situação hipotética 
e responda a pergunta que segue. 
Trabalhando pela prefeitura você se depara 
com um acidente de proporções graves, e há 
um motociclista caído. Quando inevitável 
deve-se atendê-lo, usando assim as técnicas 
de primeiros socorros adquiridas; e ao 
atendê-lo percebesse que o mesmo está com 
alteração de consciência, após bater a 
cabeça no chão, em tal situação deve-se: 
a) Restringir os movimentos, mantendo as 
roupas apertadas. 
b) Mantê-lo com a temperatura do corpo 
abaixo do normal. 
c) Evitar conversar com ele, para não confundi-
lo ainda mais. 
d) Evitar movimentá-lo e chamar socorro 
médico. 
 
28 - Nos veículos automotores atuais os 
painéis podem ser: 
I - Eletromecânicos. 
II - Mecânicos. 
III - Eletrônicos. 
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De acordo com o pré-disposto acima, 
concluí-se que: 
a) Há uma afirmativa correta. 
b) Há duas afirmativas corretas. 
c) Há três afirmativas corretas. 
d) Todas as afirmativas são incorretas. 
 
29 - No sistema de transmissão de um 
veículo automotor o câmbio pode ser, 
exceto: 
a) Manual. 
b) Semi-manual hidráulico. 
c) Semi-automático. 
d) Automático. 
 
30 - Nas grandes cidades a concentração de 
veículos, está fazendo com que a poluição 
atinja níveis muito acima dos toleráveis, e na 
combustão de um veículo automotor existe 
um gás que apesar de não ser tóxico, em 
excesso na atmosfera este gás é responsável 
pelo efeito estufa, fenômeno que está 
aumentando a temperatura média da Terra 
e provocando alterações indesejáveis no 
clima. Assinale a assertiva abaixo que faz 
referência ao disposto acima: 
a) Dióxido de carbono. 
b) Gás butano. 
c) Aldeídos. 
d) Dióxido de enxofre. 
 


