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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 02/2017 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

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 final 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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PORTUGUÊS 

LEIA o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8. 

TEXTO 1 – História do Carnaval 

O carnaval é uma festa popular que surgiu ainda na Antiguidade com intuito de celebrar os deuses pagãos e a natureza. 

Foi reconhecida pela igreja e incluída no calendário cristão depois de muitos séculos, ainda hoje é comemorada no mundo 

inteiro. Possui características diferentes em cada país que o festeja. 

O carnaval comemorado no Brasil sofreu influência de uma festa de rua, de origem portuguesa, o entrudo, que consistia 

em jogar farinha, ovo e tinta nas pessoas. Porém, a comemoração também passou por mudanças por causa do folclore 

indígena e a cultura africana, trazida pelos escravos. Todos esses fatores culturais construíram um carnaval distinto em 

cada parte do Brasil. O Rio de Janeiro é famoso pelos desfiles das escolas de samba, na Bahia os trios elétricos atraem 

milhões de foliões todos os anos e em outros estados, como Pernambuco e Minas Gerais, o carnaval de rua é o mais 

popular. 

Existem outras formas tradicionais de passar o carnaval, que é a última festa antes da quaresma. No século XIII, os nobres 

franceses começaram a promover grandes festas onde era obrigatório o uso de máscaras e roupas luxuosas - os bailes - e 

provavelmente foi assim que surgiram as primeiras festas à fantasia. Essas festas logo ficaram populares entre as altas 

classes em toda Europa e se espalharam por todo o mundo, sendo comuns atualmente. 

Origem do Carnaval 

A origem do carnaval é incerta, mas acredita-se que tenha surgido na Grécia por volta do ano 520 a.C. Era uma festa em 

que o vinho era fundamental e as pessoas se reuniam em nome do deus Dionísio com a única intenção de se divertirem, 

celebrar a chegada da primavera e a fertilidade. Esse tipo de comemoração se tornou popular em Roma durante os 

primeiros séculos da era cristã. 

O nome Carnaval vem de “Carne Vale”, seu significado está ligado ao fato dessa festa pagã acontecer durante os três dias 

que antecedem a quaresma, um longo período de privação, portanto era como uma despedida dos pecados da carne. Esse 

nome surgiu depois que a celebração foi legalizada pela Igreja Católica para coibir o que a instituição classificava como 

celebração pecaminosa. Ou seja, a celebração tinha como objetivo principal extravasar e fazer tudo que durante a quaresma 

era proibido. 

Em 1545, depois do concílio de Trento, mudou-se o calendário de Juliano para Gregoriano e o Carnaval passou a ser uma 

data oficial para os cristãos. Dessa forma, é reconhecida como festa popular de rua que sofreu uma série de modificações 

culturais até chegar aos dias de hoje.           Disponível em: <http://historia-do-carnaval.info/>. Acesso: 11 fev. 2018. 

 

QUESTÃO 1 

Assinale a alternativa em que se tem a principal finalidade 

do texto lido: 

A) Criticar a existência do carnaval. 

B) Informar sobre a história do carnaval. 

C) Denunciar os hábitos carnavalescos. 

D) Discutir sobre os prós e os contras do carnaval.  

 

QUESTÃO 2 

A partir da leitura do texto, percebe-se que o carnaval é: 

A) Uma festa de origem culta da Antiguidade. 

B) Uma festa popular muito comemorada. 

C) Uma festa de origem asiática e pouco popular. 

D) Uma festa conhecida e comemorada apenas no 

Brasil. 

 

QUESTÃO 3 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 

um sinônimo para a palavra “pagãos”. 

A) Devedores. 

B) Profanos. 

C) Divinos. 

D) Perdedores.  

 

QUESTÃO 4 

Assinale a alternativa em que o período encontra-se na voz 

passiva analítica. 

A) “O nome Carnaval vem de “Carne Vale” (...).” 

B) “O Rio de Janeiro é famoso pelos desfiles das 

escolas de samba (...).” 

C) “Existem outras formas tradicionais de passar o 

carnaval (...).” 

D) “Foi reconhecida pela igreja e incluída no 

calendário cristão (...).” 

 

QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa que CONTÉM um aposto. 

A) “Em 1545, depois do concílio de Trento, mudou-se 

o calendário de Juliano para Gregoriano (...).” 

B) “A origem do carnaval é incerta, mas acredita-se 

que tenha surgido na Grécia por volta do ano 520 

a.C.” 

C) “Esse tipo de comemoração se tornou popular em 

Roma durante os primeiros séculos da era cristã.” 

D) “O carnaval é uma festa popular que surgiu ainda 

na Antiguidade com intuito de celebrar os deuses 

pagãos e a natureza.” 
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QUESTÃO 6 

Assinale a alternativa em que o termo sublinhado INDICA 

uma adversidade. 

A) “A origem do carnaval é incerta, mas acredita-se 

que tenha surgido na Grécia por volta do ano 520 

a.C.” 

B) “Existem outras formas tradicionais de passar o 

carnaval, que é a última festa antes da quaresma.” 

C) “Foi reconhecida pela igreja e incluída no 

calendário cristão depois de muitos séculos (...).” 

D) “Essas festas logo ficaram populares entre as altas 

classes em toda Europa e se espalharam por todo o 

mundo (...).” 

 

QUESTÃO 7 

Assinale a alternativa em que a divisão silábica de 

extravasar foi realizada CORRETAMENTE. 

A) Ex-tra-vasar.  C) Ex-tra-va-sar. 

B) Extra-vasar.  D) Ex-trava-sar. 

 

QUESTÃO 8 

Leia o período extraído do texto: 

“Ou seja, a celebração tinha como objetivo principal 

extravasar e fazer tudo que durante a quaresma era 

proibido.” 

Sobre a expressão sublinhada, é CORRETO afirmar que: 

A) Dá ideia de adição. 

B) Dá ideia de contradição. 

C) Dá ideia de explicação. 

D) Dá ideia de enumeração. 

 

LEIA o texto abaixo para responder às questões 9 e 10. 

TEXTO 2 

 
 

QUESTÃO 9 

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

composto por imagens e palavras. Por isso ele é um texto: 

A) Verbal. 

B) Não-verbal. 

C) Visual. 

D) Misto. 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa que traz a finalidade PRINCIPAL do 

texto 2:  

A) Alertar ao leitor de que trabalho infantil é crime.  

B) Denunciar o trabalho infantil no Brasil. 

C) Julgar o trabalho infantil no Carnaval.  

D) Criticar o trabalho infantil no Brasil.  

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 11 

Ao viajar de uma cidade à outra de moto, Cláudia leva 1 

hora e 40 minutos se mantiver uma velocidade de 80km/h.  

Se ela desenvolver uma velocidade de 100km/h no mesmo 

percurso, assinale a alternativa que apresenta quanto tempo 

ela levará para completar a viagem. 

A) 1 hora e 30 minutos. 

B) 40 minutos. 

C) 1 hora e 20 minutos. 

D) 55 minutos. 

 

QUESTÃO 12 

Dada a sequência { , , ...}, qual será a 

próxima figura a aparecer? 

A)  C)  

B)  D)  

 

QUESTÃO 13 

Juliano comprou sua primeira motocicleta por um valor total 

de R$ 6.500,00. Nesta compra, ele pagou R$ 2.500,00 de 

entrada e o restante do valor parcelou em 8 vezes sem juros.  

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o 

valor de cada parcela. 

A) R$ 815,00.  C) R$ 750,00. 

B) R$ 500,00.  D) R$ 450,00. 

 

QUESTÃO 14 

Posicionando a letra “F” de frente à um espelho, na forma 

apresentada, assinale a alternativa que apresenta a imagem 

obtida no espelho. 

A)  C)  

B)  D)  

 

 

QUESTÃO 15 

Um automóvel popular consome 1 litro de combustível para 

percorrer 12km. Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE a quantidade de litros de combustível 

serão gastos para um trajeto de 156km. 

A) 17.   C) 18. 

B) 07.   D) 13. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 16 

São municípios considerados vizinhos geograficamente de 

Sarzedo, EXCETO: 

A) Ibirité.   C) Betim. 

B) Mario Campos.  D) Sabará. 

 

QUESTÃO 17 

Trata-se de ferramenta obrigatória, já implantada pelo 

município de Sarzedo, que possibilita consultas e pesquisas 

por parte do cidadão pela internet, para que esse acompanhe 

as ações da prefeitura e a aplicação de recursos municipais 

em um sistema moderno e de fácil acesso. 

A descrição refere-se ao: 

A) Portal de prestação de contas. 

B) Portal da transparência. 

C) Espaço do cidadão. 

D) Espaço de transferência. 

 

QUESTÃO 18 

Quanto ao aspecto turístico do município de Sarzedo, é 

possível visitar o único museu da cidade que fica localizado: 

A) Na paróquia Santa Rosa de Lima. 

B) Na sede da prefeitura. 

C) Em silo desativado da estação ferroviária. 

D) Na sede da câmara municipal. 

 

QUESTÃO 19 

Trata-se de doença infecciosa grave, causada por vírus e 

transmitida por vetores. Geralmente, quem contrai esse 

vírus não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são 

muito fracos. As primeiras manifestações da doença são 

repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor 

muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. A forma 

mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um 

breve período de bem-estar (até dois dias), quando podem 

ocorrer insuficiências hepática e renal, icterícia (olhos e pele 

amarelados), manifestações hemorrágicas e cansaço 

intenso. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire 
imunização permanente.  

O trecho refere-se a: 

A) Gripe aviária.  C) Febre Amarela. 

B) Influenza.  D) Dengue. 

 

QUESTÃO 20 

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. Esse ano, o Brasil terá eleições para os 

âmbitos: 

A) Estadual, Distrital e Federal. 

B) Apenas Federal. 

C) Municipal, Distrital e Estadual. 

D) Municipal, Distrital e Federal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

A placa de advertência apresentada abaixo INDICA ao 

condutor que logo à frente ele se deparará com uma: 

 
A) Curva em “S” à direita. 

B) Curva em “S” à esquerda. 

C) Pista sinuosa à direita. 

D) Pista sinuosa à esquerda. 

 

QUESTÃO 22 

A placa de regulamentação apresentada abaixo INDICA ao 

condutor: 

 
A) A proibição de manter-se, retornar ou virar è 

esquerda. 

B) A proibição de retornar à esquerda. 

C) A proibição de retornar e/ou virar à esquerda. 

D) A proibição de virar à esquerda. 

 

QUESTÃO 23 

Sobre as normas gerais de circulação e conduta, assinale a 

afirmativa INCORRETA. 

A) Entende-se por deslocamento lateral a transposição 

de faixas, movimentos de conversão à direita, à 

esquerda e retornos. 

B) Nas interseções e suas proximidades, o condutor 

poderá efetuar ultrapassagem, desde que com 

segurança. 

C) O condutor que for ingressar em uma via, 

procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar 

preferência aos veículos e pedestres que por ela 

estejam transitando. 

D) Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão 

manter distância suficiente entre si para permitir 

que veículos que os ultrapassem possam se 

intercalar na fila com segurança. 

 

QUESTÃO 24 

Assinale a alternativa que apresenta a via cuja velocidade 

máxima onde NÃO houver sinalização regulamentadora, 

será de 80km/h. 

A) Estradas. 

B) Vias de trânsito rápido. 

C) Vias arteriais. 

D) Vias coletoras. 
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QUESTÃO 25 

É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte 

rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. 

§ 1o. Serão observados __________ minutos para descanso dentro de cada __________ horas na condução de veículo 

de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 

(cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução. 

§ 1º - A. Serão observados __________ minutos para descanso a cada __________ horas na condução de veículo 

rodoviário de passageiros, __________ facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção. 

 

Assinale a alternativa que apresenta os termos que completam CORRETAMENTE as lacunas do trecho da legislação. 

 

A) 15 (quinze) – 5 (cinco) – 15 (quinze) – 3 (três) – sendo.  

B) 15 (quinze) – 5 (cinco) – 30 (trinta) – 4 (quatro) – não sendo. 

C) 30 (trinta) – 6 (seis) – 15 (quinze) – 3 (três) – não sendo. 

D) 30 (trinta) – 6 (seis) – 30 (trinta) – 4 (quatro) – sendo.  
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
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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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