
 

 

 
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAÍ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018 - DATA: 25/03/2018 

PERÍODO DA PROVA: MANHÃ 

CARGO: MOTORISTA 
 

 
LEIA AS INTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE REALIZAR A PROVA 

 

1. Você vai receber do fiscal os materiais abaixo: 
� Um CADERNO DE PROVA com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. Caso haja algum 

erro de impressão favor comunicar ao fiscal de sala para fazer a troca do CADERNO DE PROVA. 
� Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova objetiva. Cuidado para não rasurar o 

código de barras do mesmo. 
� Para a realização da prova objetiva, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 

alguma, papéis para rascunho. 
2. Verifique se o material recebido está completo. Verifique se seus dados pessoais conferem com aqueles 

apresentados no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de 
sala para efetuar a correção em Ata. 

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

4. Preencha o seu número de inscrição e assine no espaço abaixo indicado neste CADERNO DE PROVA. 
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.  

EXEMPLO:   
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. Alternativas rasuradas serão anuladas automaticamente pelo 
sistema de correção. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 04 (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. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Nenhum fiscal está autorizado a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova Objetiva. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve um tempo hábil antes do final do tempo de prova para transcrever as alternativas para o seu 

CARTÃO-RESPOSTA. 
12. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE PROVA não serão levados em conta. 
13. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 

devidamente assinado e preenchido. Entregue também ao Fiscal de sala o CADERNO DE PROVA. O 
mesmo não poderá ser levado pelo candidato, deve ser guardado e lacrado em envelope específico. 

14. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 03horas. 
15. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora de seu início. 
BOA PROVA! 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
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As questões de 01 a 03 referem-se ao texto 

abaixo. Leia-o com atenção. 
 

Os pêssegos 
 

       Um lavrador que tinha quatro filhos 
trouxe-lhes um dia cinco pêssegos 
magníficos. Os pequenos, que nunca 
tinham visto semelhantes frutos, 
extasiaram-se diante das suas cores e da 
fina penugem que os cobria. À noite o pai 
perguntou-lhes: 
      ―Então, comeram os pêssegos? 
      ―Eu comi, disse o mais velho. Que 
bom que era! Guardei o caroço, e hei de 
plantá-lo para nascer uma árvore.  
      ―Fizeste bem, respondeu o pai, é bom 
ser econômico e pensar no futuro.  
      ―Eu, disse o mais novo, o meu 
pêssego comi-o logo, e a mamãe ainda me 
deu metade do que lhe tocou a ela. Era 
doce como mel. 
      ―Ah! acudiu o pai, foste um pouco 
guloso, mas na tua idade não admira; 
espero que quando fores maior te hás de 
corrigir. 
      ―Pois eu cá, disse um terceiro, 
apanhei o caroço que o meu irmão deitou 
fora, quebrei-o, e comi o que estava dentro, 
que era como uma noz. Vendi o meu 
pêssego, e com o dinheiro hei de comprar 
coisas quando for à cidade. 
      O pai meneou a cabeça: 
     ―Foi uma ideia engenhosa, mas eu 
preferia menos cálculo. 
     ―E tu, Eduardo, provaste o teu 
pêssego? 
     ―Eu, meu pai, respondeu o pequeno, 
levei-o ao filho do nosso vizinho, ao Jorge, 
que está, coitadinho, com febre. Ele não o 
queria, mas deixei-lho em cima da cama, e 
vim-me embora. 
     ―Ora bem, perguntou o pai, qual de vós 
é que empregou melhor o pêssego que eu 
lhe dei? 
      E os três pequenos disseram a uma só 
voz: 
      ―Foi o mano Eduardo. 
      Este, no entanto, não dizia palavra, e a 
mãe abraçou-o com os olhos arrasados de 
lágrimas. 

               Guerra Junqueira 
 

01) Em todas alternativas a palavra 
destacada está corretamente 
interpretada, de acordo com o seu 
sentido no texto, EXCETO em: 
a) “...apanhei o caroço que o meu irmão 
deitou fora...” (= JOGOU) 
b) “Foi uma ideia engenhosa...” (= 
INFELIZ) 
c) “O pai meneou a cabeça...” 
(=BALANÇOU) 
d) “Os pequenos, que nunca tinham 
visto semelhantes frutos, extasiaram-se 
diante das suas cores...” 
(=DESLUMBRARAM-SE) 
 
02) Leia as afirmações abaixo: 
I - Os meninos extasiaram-se diante dos 
pêssegos por desconhecer o fruto. 
II - O filho mais velho teve uma atitude 
de ousadia em relação ao futuro. 
III - A atitude mais elogiada foi a de 
Eduardo porque todos sentiram que seu 
gesto foi essencialmente sentimental. 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I e III, apenas. 
b) I, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) II, apenas. 
 
03) Assinale a alternativa CORRETA: 
a) “caroço” não é acentuado porque é 
oxítona terminada em “o”. 
b) “está” e “vós” são acentuados pela 
regra de acentuação das oxítonas. 
c) “três” é acentuado porque é oxítona 
terminada em “s”. 
d) Os vocábulos “magníficos” e 
pêssegos” são acentuados obedecendo à 
mesma regra de acentuação.  
 
04) Marque a alternativa incorreta em 
relação a flexão do substantivo: 
a) Padrinho - madrinha. 
b) Carneiro - carneira. 
c) Cantor - cantora. 
d) Advogado - advogada. 
 
05) Marque a alternativa incorreta em 
relação a flexão do substantivo: 
a) Azul - azuis. 
b) Doação - doaçãos. 
c) Irmão - irmãos. 
d) Viagem - viagens. 
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06) A altura de um poste que projeta 
uma sombra de 15 metros no mesmo 
instante em que um prédio de 2500 cm 
projeta uma sombra de 21 metros, é de:  
a) 17,86 m. 
b) 11 m. 
c) 1786 m. 
d) 20 m. 
 
07) Com 52 máquinas, uma empresa 
produz 120 kg de produto em 2 dias de 
trabalho. Quantas máquinas serão 
necessárias para produzir 250 kg do 
mesmo produto em 14 dias? 
a) Menos de 12 máquinas. 
b) Entre 12 e 16 máquinas. 
c) Mais de 16 máquinas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores.  
 
08) O valor de 12% da terça parte de 
2061 é? 
a) 85. 
b) 84,25. 
c) 82,44. 
d) 81,07. 
 
09) Dois aumentos consecutivos de 10% 
sobre um valor, equivalem a: 
a) Um único aumento de 20%. 
b) Um único aumento de 19%. 
c) Um único aumento de 21%. 
d) Desconto de 12%. 
 
10) Os valores 0,2%, (6%)² e 21% de 4,5 
são, respectivamente: 
a) 0,002; 36%; 0,945. 
b) 0,002; 12%; 2,21. 
c) 0,02; 36%; 1,21. 
d) 0,002; 12%; 0,945. 
 
11) Capital brasileira que recebeu em 
meados de março deste ano o Fórum 
Econômico para a América Latina: 
a) Rio de Janeiro/RJ. 
b) Salvador/BA. 
c) São Paulo/SP. 
d) Teresina/PI. 
 
12) No Brasil, as eleições regulares para 
os cargos de Presidente da República, 
Governador e Prefeito, inclusive quando 
forem necessários dois turnos, será 
sempre realizada: 

a) Nos anos ímpares, no mês de 
outubro e em novembro. 
b) Nos anos ímpares, no mês de 
outubro. 
c) Nos anos pares, no mês de outubro 
e em novembro. 
d) Nos anos pares, no mês de outubro. 
 
13) Juscelino Kubitschek tinha como 
lema “50 anos em 5”, com o binômio 
energia e transporte. E atualmente, qual 
é o lema que o Presidente Michel Temer 
adotou para o seu governo? 
a) Brasil: Pátria Educadora. 
b) Governo Federal: Ordem e 
Progresso. 
c) País Rico é País sem Pobreza. 
d) Trabalhando em todo o País. 
 
14) O financiamento de cursos 
superiores não gratuitos e com 
avaliação positiva no Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES) é realizado através do: 
a) FIES. 
b) PRONATEC. 
c) PROUNI. 
d) SISU. 
 
15) Relacionada a veículos automotores, 
assinale a alternativa correta: 
a) Velocímetro: indica o número de 
voltas das rodas. 
b) Termômetro: indica a temperatura do 
motor. 
c) Manômetro: indica a carga do 
alternador e da bateria. 
d) Hodômetro: indica o nível da água do 
radiador. 
 
16) Qual a função dos amortecedores? 
a) Aumentar a vida útil dos pneus. 
b) Auxiliar a mudança de direção nas 
curvas. 
c) Evitar o atrito dos pneus com o solo. 
d) Reduzir os movimentos bruscos da 
mola. 
 
17) É uma peça considerada o eixo do 
motor: 
a) Virabrequim. 
b) Radiador. 
c) Catalisador. 
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d) Amortecedor. 
 
18) Conforme determina o Código de 
Trânsito Brasileiro, as autoridades de 
trânsito são responsáveis pela 
fiscalização de veículos, aplicando 
penalidades cabíveis a proprietários de 
veículos com emissão de poluentes ou 
ruído acima dos níveis previstos pela 
legislação; e há alguns aparelhos que 
são usados para medir as emissões de 
poluentes e ruídos; os Sensores de CO: 
a) Quando acoplados ao escapamento 
do veículo em funcionamento, esses 
aparelhos medem as concentrações dos 
principais gases resultantes da combustão. 
b) Dispositivos que medem, por 
comparação a quantidade de fumaça que o 
veículo está emitindo. 
c) Aparelhos que medem, em decibéis, 
o nível de ruído emitidos pelo veículo, tanto 
pelo escapamento quanto pelos 
equipamentos de som. 
d) São instrumentos de medição de 
tensão que utiliza o galvanômetro como 
sensor. 
 
19) Algumas rodovias estaduais 
possuem seu próprio número de 
emergência. Ao trafegar por uma dessas 
rodovias é necessário prestar atenção à 
sinalização e anotar o número do 
telefone. Em caso de acidentes, ao 
solicitar socorro, deve-se informar: 
a) Condições de trânsito no local. 
b) Descrição da ocorrência. 
c) Primeiros socorros que foram 
aplicados. 
d) O local exato e o tipo de acidente. 
 
20) E quando o socorro chegar, informar 
ao socorrista: 
a) A descrição das vítimas (sexo, 
idade). 
b) Se há vítimas inconscientes. 
c) A gravidade dos ferimentos das 
vítimas mais atingidas. 
d) As condições de trânsito no local. 
 
21) Quanto antes acionar o socorro, 
maiores serão as chances de as vítimas 
sobreviverem. Alguns números de 
telefones são os mesmos em todas as 

localidades do Brasil; quando se deseja 
acionar o SAMU – Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, 
discamos: 
a) 190. 
b) 191. 
c) 192. 
d) 193. 
 
22) Em acidentes de trânsito, na 
ocorrência de sangramento abundante, 
qual o cuidado indicado? 
a) Usar torniquete. 
b) Garrotear. 
c) Fazer compressão no local do 
ferimento. 
d) Dar bastante líquido para o 
acidentado. 
 
23) 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 viário, policiamento, 
fiscalização, julgamento de infrações e 
de recursos e aplicação de penalidades, 
e seu objetivo básico é, 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 recibos, metas 
programáticas a fiscais de trânsito, quanto 
à arrecadação mínima tributaria 
inflacionada. 
c) Fixar, mediante normas e 
procedimentos, a padronização de critérios 
técnicos, financeiros e administrativos para 
a execução das atividades de trânsito. 
d) 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. 
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24) Executar a fiscalização de trânsito 
em vias terrestres, edificações de uso 
público e edificações privadas de uso 
coletivo, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis e as 
penalidades de advertência por escrito e 
multa, por infrações de circulação, 
estacionamento e parada previstas neste 
Código, no exercício regular do poder de 
polícia de trânsito, notificando os 
infratores e arrecadando as multas que 
aplicar, exercendo iguais atribuições no 
âmbito de edificações privadas de uso 
coletivo, somente para infrações de uso 
de vagas reservadas em 
estacionamentos, são sanções 
competentes aos: 
a) Prefeitos municipais. 
b) Vereadores municipais. 
c) Órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição. 
d) Munícipes públicos. 
 
25) Os veículos destinados a socorro de 
incêndio e salvamento, os de polícia, os 
de fiscalização e operação de trânsito e 
as ambulâncias, além de prioridade de 
trânsito, gozam de livre circulação, 
estacionamento e parada, quando em 
serviço de urgência e devidamente 
identificados por dispositivos 
regulamentares de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitente, 
observadas a seguinte disposição: 
a) Quando os dispositivos estiverem 
acionados, indicando a proximidade dos 
veículos, todos os condutores deverão 
deixar livre a passagem pela faixa da 
direita, indo para a esquerda da via e 
parando, se necessário. 
b) Os pedestres, ao ouvir o alarme 
sonoro, deverão aguardar no meio da rua, 
só atravessando a via em direção a calçada 
quando o veículo já tiver passado pelo 
local. 
c) O uso de dispositivos de alarme 
sonoro e de iluminação vermelha 
intermitente poderá ocorrer no dia a dia em 
uso pessoal e quando da efetiva prestação 
de serviço de urgência. 
d) A prioridade de passagem na via e 
no cruzamento deverá se dar com 

velocidade reduzida e com os devidos 
cuidados de segurança, obedecidas as 
demais normas do Código de Trânsito 
Brasileiro. 
 
26) A velocidade máxima permitida para 
a via será indicada por meio de 
sinalização, obedecidas suas 
características técnicas e as condições 
de trânsito, onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima 
nas vias urbanas será de: 
a) Noventa 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. 
 
27) As crianças com idade inferior a 
_____ anos devem ser transportadas 
nos bancos traseiros, salvo exceções 
regulamentadas pelo CONTRAN. 
Escolha a opção que preenche a lacuna: 
a) 7. 
b) 8. 
c) 10. 
d) 12. 
 
28) É obrigatório o uso do cinto de 
segurança para condutor e passageiros 
em todas as vias do território nacional, 
salvo em: 
a) Situações regulamentadas pelo 
CONTRAN. 
b) Vias rurais. 
c) Vias urbanas. 
d) Vias terrestres. 
 
29) As provas ou competições 
desportivas, inclusive seus ensaios, em 
via aberta à circulação, só poderão ser 
realizadas mediante prévia permissão da 
autoridade de trânsito com 
circunscrição sobre a via e dependerão 
de: 
I - autorização expressa da respectiva 
confederação desportiva ou de 
entidades estaduais a ela filiadas; 
II - caução ou fiança para cobrir 
possíveis danos materiais à via; 
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III - contrato de seguro contra riscos e 
acidentes em favor de terceiros; 
IV - prévio recolhimento do valor 
correspondente aos custos operacionais 
em que o órgão ou entidade 
permissionária incorrerá. 
Analisando as assertivas acima, se 
concluí que: 
a) Há uma afirmativa correta. 
b) Há duas afirmativas corretas. 
c) Há três afirmativas corretas. 
d) Há quatro afirmativas corretas. 
 
 
 
 

30) O ciclista desmontado empurrando a 
bicicleta equipara-se ao: 
a) Pedestre em direitos e deveres. 
b) Motorista de um veículo automotor 
em direitos e deveres. 
c) Motociclista em direitos e deveres. 
d) Guarda de trânsito em direitos e 
deveres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTE AQUI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prezado(a) Candidato(a), anote suas respostas abaixo e destaque na linha pontilhada! 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

 
 


