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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 02/2017 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D - PLANTONISTA 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Este caderno contém 25 (vinte e cinco) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas 

de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Português, 5 (cinco) questões de Matemática, 5 (cinco) 

questões de Conhecimentos Gerais e 5 (cinco) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente 

legíveis. 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a 

paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, 

ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.  

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o enunciado. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no início desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe ao fiscal 

imediatamente.  

 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme 

o modelo abaixo:  

 

 

 
 

 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos). (ITEM 10.1.7) 

 O tempo de duração das provas 03h30min (três horas e trinta minutos) abrange a assinatura da Folha de 

Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de 

Respostas. (ITEM 10.1.7) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 

decorrida 1h (uma hora) do início das provas. (ITEM 10.1.18) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período 

de sigilo. (ITEM 10.1.21) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 11/03/2018, a partir das 20hs. (ITEM 10.1.25) 
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 

OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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PORTUGUÊS  

TEXTO 1 – Câncer de mama 

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor. Há 

vários tipos de câncer de mama. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido enquanto outros são mais lentos. 

Para o Brasil, em 2016, são esperados 57.960 casos novos de câncer de mama. Tipo de câncer mais comum entre as 

mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, o câncer de mama responde por cerca de 25% 

dos casos novos a cada ano. Especificamente no Brasil, esse percentual é um pouco mais elevado e chega a 28,1%. Sem 

considerar os tumores de pele não melanoma, esse tipo de câncer é o mais frequente nas mulheres das Regiões Sul, Sudeste, 

Centro-Oeste e Nordeste. 

Existe tratamento para câncer de mama, e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde, 

o SUS. 

Disponível em: <http://www.inca.gov.br/outubro-rosa/cancer-mama.asp>. Acesso: 11 fev. 2018. 

 

QUESTÃO 1 

Assinale a alternativa que apresenta a finalidade do texto 

lido. 

A) Denunciar ao leitor sobre a periculosidade do 

câncer de mama. 

B) Informar ao leitor sobre o que é o câncer de mama. 

C) Criticar os tratamentos utilizados para o câncer de 

mama. 

D) Discutir sobre os números de pacientes com câncer 

de mama. 

 

QUESTÃO 2 

Assinale a alternativa em que o termo grifado expressa ideia 

de adição. 

A) “Para o Brasil, em 2016, são esperados 57.960 

casos novos de câncer de mama.”  

B) “Tipo de câncer mais comum entre as mulheres no 

mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não 

melanoma (...).” 

C) “Especificamente no Brasil, esse percentual é um 

pouco mais elevado e chega a 28,1%.” 

D) “Existe tratamento para câncer de mama, e o 

Ministério da Saúde oferece atendimento por meio 

do Sistema Único de Saúde, o SUS.” 

 

QUESTÃO 3 

Assinale a alternativa em que o verbo está no infinitivo: 

A) Oferece. 

B) São. 

C) Considerar. 

D) É. 

 

QUESTÃO 4 

Assinale a alternativa em que a palavra saúde foi dividida 

silabicamente de forma CORRETA. 

A) Sa-ú-de. 

B) Saú-de. 

C) Sa-úde. 

D) Saúde. 

QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa que justifica o uso de há na oração: 

“Há vários tipos de câncer de mama.” 

A) O uso de há se justifica pelo fato de ser um verbo 

impessoal e não poder ser flexionado. 

B) O uso de há se justifica pelo fato de estar se 

referindo a um fato ocorrido no passado. 

C) O uso de há se justifica pelo fato de estar em uma 

oração com sujeito indeterminado. 

D) O uso de há se justifica pelo fato de estar em uma 

oração com sujeito desinencial.  

 

QUESTÃO 6 

Assinale a alternativa em que há uma oração sem sujeito. 

A) “(...) o Ministério da Saúde oferece atendimento por 

meio do Sistema Único de Saúde, o SUS.” 

B) “O câncer de mama é uma doença causada pela 

multiplicação de células anormais da mama (...).” 

C) “Há vários tipos de câncer de mama.” 

D) “Alguns tipos têm desenvolvimento rápido (...).” 

 

QUESTÃO 7 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 

um substantivo próprio. 

A) Câncer. 

B) Brasil. 

C) Mulheres. 

D) Mama. 

 

QUESTÃO 8 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 

um pronome demonstrativo: 

A) Alguns. 

B) Cerca. 

C) Para. 

D) Esse. 
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TEXTO 2 

 
Disponível em: <http://cuidarpediatria.com.br/wp-

content/uploads/2016/10/outubrorosa.jpg>. Acesso: 11 fev. 2018. 

 

QUESTÃO 9 

A partir da leitura do texto 2, é CORRETO afirmar que ele 

tem como finalidade: 

A) Alertar aos leitores sobre os sintomas do câncer de 

mama. 

B) Criticar o auto exame das mamas pelas mulheres. 

C) Estimular as mulheres a procurarem o SUS. 

D) Desestimular o auto exame das mamas.  

 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa que apresenta o sentido do prefixo –

a, de “anormal”: 

A) Companhia.  C) Adição. 

B) Negação.  D) Instrumento. 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 11 

A moeda oficial vigente em diversos países na Europa é o 

Euro (€).  

Se 1 Euro custa cerca de 6 reais, assinale a alternativa que 

apresenta CORRETAMENTE a quantidade de reais são 

necessários para comprar 72 Euros. 

A) R$ 432,00.  C) R$ 423,00. 

B) R$ 438,00.  D) R$ 458,00. 

 

QUESTÃO 12 

Ao dividir 725 doces em 25 kits iguais, assinale a alternativa 

que apresenta CORRETAMENTE a quantidade de doces 

conterá em cada kit.  

A) 21 doces.  C) 23 doces. 

B) 25 doces.  D) 29 doces. 

QUESTÃO 13 

A coleta seletiva da cidade de Sarzedo recolhe 

semanalmente 9.570kg de resíduos recicláveis.  

Portanto, em três meses terá recolhido: 

(Considerar um mês com 4 semanas) 

A) 114.080kg de resíduos. 

B) 119.840kg de resíduos. 

C) 114.840kg de resíduos. 

D) 114.200kg de resíduos. 

 

QUESTÃO 14 

Marcela recebe R$ 13,00 por hora de trabalho.  

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o 

valor final de seu salário, caso trabalhe 6 horas por dia, 6 

dias por semana, durante 4 semanas. 

A) R$ 486,00. 

B) R$ 1.872,00. 

C) R$ 468,00. 

D) R$ 1.807,00. 

 

QUESTÃO 15 

Luciana permitiu que seu filho, Miguel, jogasse videogame 

ao longo de 45 horas por mês.  

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a 

quantidade de minutos que Miguel poderá jogar videogame 

diariamente. 

(Considerar: 1 mês = 30 dias) 

A) 60 minutos por dia. 

B) 15 minutos por dia. 

C) 90 minutos por dia. 

D) 45 minutos por dia. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 16 

O concurso estabelecido no edital a que concorre para 

assumir uma vaga na prefeitura de Sarzedo, refere-se aos 

seguintes setores do município: 

A) Educação, Assistência e Saúde. 

B) Administração, Saúde e Fundo de Previdência. 

C) Saúde, Administração e Educação. 

D) Assistência, Educação e Fundo de Previdência. 

 

QUESTÃO 17 

Eleição é todo processo pelo qual um grupo designa um ou 

mais de um de seus integrantes para ocupar um cargo por 

meio de votação. Para que o cidadão possa votar ele precisa 

de título de eleitor e lhe é facultado quando: 

A) For brasileiro naturalizado. 

B) Tiver mais de 18 anos. 

C) For analfabeto. 

D) For do sexo feminino. 
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QUESTÃO 18 

Trata-se de uma doença que pode ser assintomática (sem 

sintomas), leve ou causar doença grave, levando à morte. 

Normalmente, a primeira manifestação é a febre alta (39º a 

40ºC) de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, 

acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e 

articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos 

olhos, erupção e coceira na pele. Perda de peso, náuseas e 

vômitos são comuns. Na fase febril inicial da doença, pode 

ser difícil diferenciá-la. 

O trecho refere-se a: 

A) Gripe aviária. 

B) Influenza. 

C) Febre Amarela. 

D) Dengue. 

 

QUESTÃO 19 

Joaquim reside em Sarzedo e precisa resolver um problema 

de guia de IPTU na sede da prefeitura de Sarzedo. Como 

Joaquim ainda não havia precisado ir até a prefeitura para 

resolução de problemas, pediu a um motorista de taxi que 

lhe informasse o endereço da prefeitura de Sarzedo.  

O endereço CORRETO que o motorista de taxi deverá 

passar para Joaquim é o da:  

A) Rua Eloy Candido de Melo, 477 – Centro. 

B) Rua Professora Efigênia M. Pinheiro, 199 – Centro. 

C) Rua Vicente Nunes Resende, 35 – Centro. 

D) Rua Antônio Teófilo dos Santos, 317 – Centro. 

 

QUESTÃO 20 

São bairros do município de Sarzedo, EXCETO: 

A) Jardim Santa Rosa. 

B) Vila Ondina. 

C) Alberto Flores. 

D) Santa Rosa. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

O lixo jogado nas vias públicas aumenta a proliferação de 

insetos e roedores, que em sua maioria são vetores de 

doenças infectocontagiosa, por isso o condutor deve sempre 

zelar pela limpeza dos espaços públicos. 

Assinale a alternativa que apresenta uma INCOERÊNCIA 

sobre a relação entre a direção automotiva e a manutenção 

do meio ambiente descritos pelo Manual de Direção 

Defensiva do DENATRAN. 

A) Em caso de acidente com transporte de produtos 

perigosos (químicos, inflamáveis, tóxicos), procure 

isolar a área e direcionar os produtos para córregos 

e rios. 

B) Entulhos devem ser transportados para locais 

próprios.  

C) Faça a manutenção, conservação e limpeza do 

veículo em local próprio.  

D) Mantenha sempre sacos de lixo dentro do veículo.  

QUESTÃO 22 

Para a preservação do meio ambiente é ideal que o condutor 

ao notar qualquer irregularidade no veículo comunique o 

fato imediatamente ao seu superior ou ao responsável pela 

mecânica do órgão público. 

São procedimentos descritos pelo Manual de Direção 

Defensiva do DENATRAN, que ajudam na preservação do 

meio ambiente, redução da poluição atmosférica e da 

poluição sonora, EXCETO: 

A) Calibrar periodicamente os pneus e não carregar 

excesso de peso. 

B) Fazer a manutenção periódica do equipamento 

destinado a reduzir os poluentes – catalizador (nos 

veículos em que é previsto). 

C) Manter o motor em marcha lenta durante uma 

parada prolongada e antes de desligar o veículo, ao 

final da jornada, acelere forte por alguns segundos 

e desligue a chave. 

D) Trocar de marcha na rotação correta do motor e 

evitar reduções constantes de marcha, acelerações 

bruscas e freadas excessivas. 

 

QUESTÃO 23 

Sob neblina ou cerração o pavimento fica úmido e 

escorregadio, reduzindo a aderência dos pneus. Nestas 

condições o condutor deve imediatamente: 

I. Acender a luz alta do farol (e o farol de neblina se 

tiver). 

II. Aumentar a distância do veículo à sua frente. 

III. Reduzir a sua velocidade, até sentir mais segurança e 

conforto.  

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 24 

Sobre o desembarque em veículos, é CORRETO afirmar 

que: 

A) Apenas o motorista pode desembarcar fora do lado 

da calçada. 

B) Em vias de mão-dupla todos os ocupantes do 

veículo devem desembarcar pelo lado da calçada. 

C) O desembarque de passageiros pode ser feito por 

qualquer porta. 

D) O passageiro que viajar no banco traseiro do 

veículo, do mesmo lado que o condutor, deve 

desembarcar do veículo pela porta esquerda em 

qualquer tipo de via. 

 

QUESTÃO 25 

São maneiras de se classificar os sinais de trânsito, 

EXCETO: 

A) Horizontais.  C) Sonoros. 

B) Luminosos.  D) Transversais.  
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