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NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

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 
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PORTUGUÊS 
 
Leia atentamente o texto abaixo e responda o que se pede: 
 
O MACACO E O CROCODILO 
Fábula africana 
 
O macaco vivia numa mangueira perto da margem do rio. Certo dia, um crocodilo se aproximou. 
“Humm”, o crocodilo pensou, “Estou com vontade de comer coração de macaco no jantar”. Então, ele disse para o macaco: 
– Desça da árvore para brincar comigo. 
– Eu não posso brincar com estranhos – respondeu o macaco. 
– Mas eu quero lhe mostrar uma mangueira do outro lado do rio, que dá mangas muito melhores do que sua árvore. 
– É mesmo? – exclamou o macaco. – Mas eu não sei nadar. 
– Não tem problema – sorriu o crocodilo. – Pule nas minhas costas que eu o ajudo a atravessar o rio. 
O macaco pulou nas costas do crocodilo. Logo estavam no meio do rio. 
De repente, o crocodilo começou a mergulhar, com o macaco ainda em suas costas. 
– Socorro! Pare! Estou me afogando! – gritou o macaco. 
– Segure-se – o crocodilo sorriu. – Eu vou afogá-lo, pois quero comer coração de macaco no jantar, e você foi burro 
suficiente para confiar em mim. 
– Ah – lamentou-se o macaco. – Eu gastaria que tivesse me contado a verdade. Aí eu teria trazido meu coração comigo. 
– Quer dizer que você deixou seu coração na mangueira? – perguntou, descrente, o crocodilo. 
– Mas é claro – respondeu o macaco. – Nesta selva perigosa os macacos não correm por ai com seus corações. Nós os 
deixamos em casa. Mas vou lhe dizer o que podemos fazer. Você me leva para mangueira com frutas maduras, do outro 
lado do rio, e depois podemos voltar para pegar o meu coração. 
– Nada disso – desdenhou o crocodilo. – Vamos voltar e pegá-lo agora mesmo! Segure – se aí! 
– Tudo bem. – concordou o macaco. 
Então o crocodilo deu meia volta e rumou para a mangueira do macaco. Assim que eles chegaram à margem, o macaco 
subiu a árvore e jogou uma manga na cabeça do crocodilo. 
– Meu coração está aqui em cima, crocodilo estúpido! – disse ele. – Se quiser comê-lo, vai ter de subir até aqui e pegar! 

O macaco e o crocodilo, Fábulas do mundo todo. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2004. pp. 35.36 
 
QUESTÃO 01 
A partir do seu entendimento do texto, marque a opção 
que melhor representa a moral da fábula lida: 
 
A) Atirou no que viu, acertou no que não viu; 
B) Quem espera sempre alcança; 
C) Quem com ferro fere, com ferro será ferido; 
D) Não se deve confiar em estranhos. 
 
QUESTÃO 02 
Na frase: “Nada disso – desdenhou o crocodilo”, a 
palavra em negrito possui o mesmo significado que: 
 
A) Não levar em consideração; 
B) Gritar; 
C) Bater; 
D) Persuadir. 
 
QUESTÃO 03 
Levando em consideração a frase: “Desça da árvore para 
brincar comigo”, marque o item que corresponde ao modo 
verbal adequado. 
 
A) Indicativo; 
B) Passado; 
C) Subjuntivo; 
D) Imperativo. 

QUESTÃO 04 
Após a leitura completa do texto, marque o item que 
corresponde a figura de linguagem mais utilizada. 
 
A) Metonímia; 
B) Antítese; 
C) Personificação; 
D) Paradoxo. 
 
QUESTÃO 05 
O texto lido pode ter sido retirado, provavelmente, de 
um(a): 
 
A) Jornal; 
B) Livro de receitas; 
C) Livro de fábulas; 
D) Diário pessoal. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
Complete a lacuna: 
No Século XVIII, o colonizador Manoel Pinheiro do Lago fundou a fazenda _______, de onde se originou a cidade de 
Solonópole. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Jaguara; 
B) Lago Doce; 
C) Umari; 
D) Pinheiro. 
 
QUESTÃO 07 
O Decreto Estadual nº 1.114, de 30 de dezembro de 1943, deu-lhe a denominação de Solonópole quando se chamava: 
 
A) Riachão; 
B) Riacho; 
C) Açude Novo; 
D) Cachoeira. 
 
QUESTÃO 08 
São distritos do município de Solonópole, exceto: 
 
A) Assunção; 
B) Cangati; 
C) Prefeita Suely Pinheiro; 
D) São José das Marias. 
 
QUESTÃO 09 
Quem nasceu no município de Solonópole é: 
 
A) Soloponense; 
B) Solonopolense; 
C) Sopolense; 
D) Solopocense. 
 
QUESTÃO 10 
Em 1963 Tataíra se emancipou se Solonópole e mudou seu nome para: 
 
A) Boqueirão; 
B) São Bernardo do Ceará; 
C) Milhã; 
D) Flores Novas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
A respeito do que acontece quando o filtro do combustível 
está saturado, marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) Falha no sistema de alimentação; 
(   ) Desgastes prematuros dos componentes; 
(   ) Mau funcionamento do motor, podendo inclusive 

bloquear a passagem do combustível ocasionando a 
parada do motor por falta do mesmo. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, V, F; 
B) V, V, V; 
C) F, V, V; 
D) F, V, F. 
 
QUESTÃO 12 
Complete a lacuna: 
Sua finalidade é reter a passagem de contaminantes 
presentes no combustível, provenientes do transporte, 
estocagem e do próprio tanque do veículo, evitando a 
obstrução dos pequenos orifícios dos bicos injetores. 
Portanto, o (a) _______ protege os bicos de injeção e 
agregados extremamente sensíveis do sistema de 
alimentação do combustível. 
 
A) Filtro de combustível; 
B) Bomba de combustível; 
C) Mangueira de combustível; 
D) Tubo de combustível. 
 
QUESTÃO 13 
O número permitido de pessoas, ou lotação, para veículos 
destinados à condução de escolares é estabelecido pelo: 
 
A) CONTRAN; 
B) CTB; 
C) Fabricante do veículo; 
D) DETRAN. 
 
QUESTÃO 14 
O ditado “O bom motorista é aquele que dirige por si e 
pelos outros.” está relacionado à: 
 
A) Direção defensiva; 
B) Direção corretiva; 
C) Direção de prevenção; 
D) Direção condutora. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
Sobre velocidade no trânsito, analise os itens abaixo: 
 
I. Reduzir a velocidade é a primeira atitude a se tomar 

na tentativa de evitar acidentes; 
II. Velocidades mais altas podem se livrar com mais 

facilidade de algumas situações de risco no trânsito; 
III. Os limites de velocidade determinados para cada tipo 

de via pública devem ser respeitados. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente o item II é verdadeiro; 
B) Somente os itens I e III são verdadeiros; 
C) Somente o item III é verdadeiro; 
D) Somente o item II e III são verdadeiros. 
 
QUESTÃO 16 
Apesar das ações incorretas dos outros usuários da via e 
das condições adversas, o condutor deve assumir um 
comportamento que se caracteriza por cinco elementos 
básicos. Sobre esses elementos, relacione as colunas: 
 
(1) Conhecimento; 
(2) Atenção; 
(3) Previsão; 
(4) Decisão; 
(5) Habilidade. 
 
(   ) Conhecer e seguir as leis de trânsito e as normas 

gerais de circulação e conduta; 
(   ) Dirigir em estado de alerta permanente; 
(   ) Ao conduzir um veículo é importante que se crie um 

hábito de prever situações e locais de perigo; 
(   ) Agir com bom senso e rapidez, saber escolher a 

melhor opção, agir corretamente nas situações de 
perigo; 

(   ) Manejar o veículo com desenvoltura. 
 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) 3, 4, 2, 1, 5; 
B) 5, 4, 3, 2, 1; 
C) 1, 2, 3, 4, 5; 
D) 4, 3, 5, 2, 1. 
 
QUESTÃO 17 
São funções importantes dos pneus, exceto: 
 
A) Impulsionar; 
B) Frear; 
C) Correr; 
D) Manter a dirigibilidade do veículo. 
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QUESTÃO 18 
Eduardo dirigia seu veículo em uma via urbana nas 
proximidades da Rua Dr. Queiroz Lima, quando identificou 
vibrações no volante que indicam possíveis problemas 
no(a): 
 
A) Balanceamento das rodas; 
B) Eixo de freio; 
C) Sistema motor; 
D) Bomba de combustível. 
 
QUESTÃO 19 
Sobre ultrapassagem, analise os itens abaixo: 
 
I. Onde há sinalização proibindo ultrapassagem, não 

ultrapasse; 
II. A sinalização é a representação da lei e foi implantada 

por pessoal técnico que já calculou que naquele trecho 
não é possível a ultrapassagem, porque há perigo de 
acidente; 

III. Nos trechos onde houver sinalização permitindo a 
ultrapassagem, ou onde não houver qualquer tipo de 
sinalização só ultrapasse se a faixa do sentido 
contrário de fluxo estiver livre e, mesmo assim, só 
tome a decisão considerando a potência do seu veículo 
e velocidade do veículo que vai a frente; 

IV. Nas subidas só ultrapasse quando já estiver disponível 
a terceira faixa, destinada a veículos lentos. 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente os itens II e III estão corretos; 
B) Somente os itens I e IV estão corretos; 
C) Somente o item III está correto; 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 20 
Marque a alternativa incorreta sobre as regras básicas de 
cruzamento entre vias: 
A) Se não houver sinalização, a preferência de passagem 

é do veículo que se aproxima do cruzamento pela 
esquerda; 

B) Em uma rotatória, a preferência de passagem é do 
veículo que já estiver circulando na mesma; 

C) Se houver a placa PARE, no seu sentido de direção, você 
deve parar, observar se é possível atravessar e só aí 
movimentar o veículo; 

D) Havendo sinalização por semáforo, o condutor deverá 
fazer a passagem com a luz verde. Sob a luz amarela 
você deverá reduzir a marcha e parar. Com a luz 
amarela, você só deverá fazer a travessia se já tiver 
entrado no cruzamento ou se esta condição for a mais 
segura para impedir que o veículo que vem atrás colida 
com o seu. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 
São medidas administrativas, exceto: 
 
A) Retenção do veículo; 
B) Remoção do veículo; 
C) Recolhimento do documento de habilitação (CNH ou 

PPD); 
D) Apreensão do veículo. 
 
QUESTÃO 22 
Toda infração é passível de penalização. São penalidades, 
exceto: 
 
A) Advertência por escrito; 
B) Transbordo do excesso de carga; 
C) Suspensão do direito de dirigir; 
D) Cassação do documento de habilitação. 
 
QUESTÃO 23 
Após uma infração ser registrada pelo Órgão de Trânsito, 
a notificação da autuação será encaminhada ao endereço 
do proprietário do veículo. A partir daí o proprietário 
poderá indicar o condutor que dirigia o veículo e também 
encaminhar recurso da autuação ao Órgão de Trânsito. A 
partir da notificação da penalidade, o proprietário do 
veículo deverá recorrer primeiramente à (ao): 
 
A) Junta Administrativa de Recursos e Infrações (JARI); 
B) Secretaria das Cidades; 
C) Conselho Estadual de Trânsito do Distrito Federal 

(CONTRADIFE); 
D) Departamento Estadual de Rodovias (DER). 
 
QUESTÃO 24 
A respeito dos cuidados para dirigir corretamente e com 
segurança, marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) Procure sentar-se corretamente. A posição das mãos 

no volante, dos pés nos pedais e o modo de sentar 
permitem que você sinta todas as vibrações e reações 
do veículo, principalmente se você ficar em uma 
posição confortável; 

(   ) Sinalize suas intenções com antecedências; 
(   ) Verifique sempre a posição dos espelhos retrovisores, 

eles são uma extensão do seu campo visual; 
(   ) Abuse da auto confiança. 
 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, V, F, V; 
B) F, V, F, V; 
C) F, V, V, F; 
D) V, V, V, F. 
 
 
 
 
 



1004 - MOTORISTA I 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE-CE 001/2018 

5 de 5 

QUESTÃO 25 
Sobre primeiros socorros, analise os itens: 
 
I. Um atendimento de emergência mal feito pode 

comprometer ainda mais a saúde da vítima; 
II. Ilumine o local. Faça isso com fósforos ou qualquer 

objeto que produza chama. Procure iluminar o local 
com os faróis do veículo, lanternas ou isqueiros; 

III. Verifique se a pessoa está respirando e com pulsação 
e cuide para mantê-la nesta condição. Se a vítima 
estiver consciente pergunte como está, o que ela 
sente, como aconteceu o acidente. 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) V, F, V; 
B) F, V, V; 
C) F, F, V; 
D) V, V, F. 
 
QUESTÃO 26 
São sinais de parada cardíaca, exceto: 
 
A) Ausência de pulsação; 
B) Acentuada palidez; 
C) Pele e lábios quentes; 
D) Pupilas dilatados. 
 
QUESTÃO 27 
São procedimentos de primeiros socorros em caso de 
fraturas, exceto: 
 
A) Colocar uma tala para sustentar o membro atingido; 
B) Virar a vítima caso haja suspeita de fratura na coluna; 
C) Em caso de fratura exposta colocar uma gaze ou um 

pano limpo sobre o ferimento e proceder como na 
fratura fechada; 

D) Não movimentar a vítima. 
 
QUESTÃO 28 
São cuidados a serem observadas pelo condutor de 
veículos, quando em vias terrestres abertas à circulação, 
exceto: 
 
A) Condições climáticas, do local, do veículo e de 

velocidade; 
B) Circular sempre pelo lado esquerdo da via, admitindo-

se exceções devidamente sinalizadas; 
C) Guardar distância de segurança lateral e frontal entre o 

seu e os demais veículos; 
D) Quando transitando em fluxos que se cruzem em 

rotatórias, dar preferência a veículos que estejam 
circulando por ela. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 
Em relação aos Órgãos e Entidades que compõem o 
Sistema Nacional de Trânsito, marque a alternativa 
incorreta: 
 
A) O CONTRAN é órgão coordenador do Sistema Nacional 

de Trânsito; 
B) No âmbito municipal, o CETRAN e o CONTRADIFE são 

órgãos conselheiros, consultivos e normativos; 
C) As Polícias Militares dos Estados também compõem o 

Sistema Nacional de Trânsito; 
D) A sigla JARI representa as Juntas Administrativas de 

Recursos e Infrações. 
 
QUESTÃO 30 
Relacione as colunas: 
 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 
 
(   ) Siga em frete; 
(   ) Sentido obrigatório; 
(   ) Sentido proibido; 
(   ) Dê a preferência. 
 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) 4, 3, 2, 1; 
B) 2, 3, 4, 1; 
C) 1, 2, 3, 4; 
D) 3, 1, 4, 2. 
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