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CARGO 

Nº DE INSCRIÇÃO 
 

NOME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas: 

- Português ........................................................................................ 5 questões 

- Matemática .................................................................................... 5 questões 

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo.............. 16 questões 

- Legislação .....................................................................................  4 questões 

 

A T E N Ç Ã O 

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a 

prova. 

2. O cartão contém duas partes: 

1. Uma é para assinalar as respostas, devidamente desidentificada. 

2. A outra com a identificação do candidato. Nesta parte, confira seus dados (nº de inscrição, 

nome e cargo) e assine no local indicado. 

3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao 

fiscal de sala. 

4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva. 

5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à 

resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à 

resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente 

desclassificado. 

6. A interpretação das questões é parte integrante da prova. 

7. Questão rasurada será anulada. 

8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-

resposta. 

BOA PROVA! 
 

 

 

 

 

 

OTORISTA M 8-4-2018 

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANDELÁRIA 
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Texto I 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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9 

10 

11 
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13 

14 

Dirigir nos dias de hoje, aqui no Brasil, é um ato de extremo risco. Parece até exagero 

de minha parte, mas quem enfrenta todos os dias o trânsito no Brasil sabe o que estou 

querendo dizer. Apesar de possuirmos um código de trânsito, com leis pré-determinadas e 

aprovadas por todas as .........................  responsáveis, e por mais que se tente seguir 

........... risca todas as leis e regras de trânsito, na atualidade, sempre nos deparamos com 

irresponsáveis, estressados e sem nenhum tipo de comprometimento com as leis e as 

regras de trânsito. [...] 

São públicos e notórios os relatos feitos pelos órgãos públicos ............................... ao 

crescente número de acidentes, causados pela imprudência de algum motorista, ou pela 

irresponsabilidade ao volante, em estado de ................................ ou utilizando aparelho 

celular. O número crescente de vítimas inocentes no nosso trânsito ........................... a 

proporções alarmantes. E aí fica a nossa indagação: O que as autoridades devem fazer para 

mudar essa realidade? Será que apenas punir os funcionários corruptos dentro das 

instituições e manter a vigilância resolverá o problema? 

 Jorge Lucena - http://www.brasilescola.com.  

 
1. Qual das alternativas completa correta e respectivamente os espaços pontilhados do texto? 

A.(   )  instâncias, a, referente, embriaguez, chegam 
B.(   )  estâncias, à, referente, embriaguês, chegam 
C.(   )  instâncias, à, referentes,  embriaguez,  chega 
D.(   )  estâncias, a, referentes, embriaguês, chega 

 
2. Leia as afirmações abaixo sobre o texto: 

I. As leis e o código de trânsito brasileiro garantem à população um trânsito mais seguro, 
apesar de “sempre nos deparamos com irresponsáveis, estressados e sem nenhum tipo 
de comprometimento com as leis e as regras de trânsito” (linhas 5 a 7). 

II. O uso de bebidas alcoólicas e as más condições das estradas brasileiras são, entre outras, 
as principais causas dos acidentes de trânsito no Brasil.  

III. Quem enfrenta diariamente o trânsito no país tem consciência de que dirigir “nos dias de 
hoje, aqui no Brasil, é um ato de extremo risco”. (linha 1) 

De acordo com o texto: 
A.(   )  As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
B.(   )  As afirmações I, II e III são falsas. 
C.(   )  Somente a afirmação I é falsa. 
D.(   )  Somente a afirmação III é verdadeira. 

 
3. As expressões nos dias de hoje, aqui no Brasil e todos os dias (l.1 e 2) expressam, 

respectivamente, as circunstâncias descritas na alternativa: 
A.(   )  Lugar, lugar e tempo. 
B.(   )  Modo, lugar e condição. 
C.(   )  Tempo, tempo e condição. 
D.(   )  Tempo, lugar e tempo. 

 
 
 

P ortuguês 

http://www.brasilescola.com/
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4. Assinale a única alternativa que apresenta erro. 

A.(   )  As palavras trânsito, código e públicos são acentuadas em atenção à mesma regra 
de acentuação gráfica. 

B.(   )  O adjetivo alarmantes  (linha 12),  no texto, tem o sentido de exagerados. 
C.(   )  Em: “São públicos e notórios os relatos feitos pelos órgãos públicos...”, as palavras 

destacadas são, respectivamente, verbo, adjetivo, substantivo e adjetivo. 
D.(   )  A palavra causados (linha 9) faz referência aos acidentes provocados pela 

“imprudência de algum motorista, ou pela irresponsabilidade ao volante...” (linhas 9 e 
10). 

 
5. Considerando o texto I e as charges abaixo, marque a única alternativa verdadeira. 

 

                                                                                                     Sait: anarildochargewordpress.com 
 

A.(   )  Os assuntos abordados nas charges não têm nenhuma relação com o texto I. 
B.(   )  Enquanto a primeira charge faz uma crítica ao uso de bebida alcoólica pelos 

motoristas, a segunda charge contempla o problema das precárias situações que 
atingem algumas estradas brasileiras. 

C.(   )  O motorista da charge I apresenta as mesmas condições do motorista da charge II. 
D.(   )  Nas estradas brasileiras, dirigir em zig-zag é uma condição única e exclusiva dos 

motoristas alcoolizados. 
 
 
 
 

 
6. Três amigos compararam seus gastos com combustível em certo mês. Marcelo gastou 

R$178,00; Marcos gastou a metade do valor de Marcelo; e Mauro gastou o triplo do valor 
gasto por Marcos. Qual o total em reais gasto pelos três amigos? 
A.(   )  R$ 311,50 
B.(   )  R$ 354,00 
C.(   )  R$ 534,00 
D.(   )  R$ 801,00 

 
7. Numa sacola estão 2 kg de arroz, 1,75 kg de batatas, 400 g de milho e 750 g de carne. Qual é 

o peso total dos alimentos que estão na sacola? 
A.(   )  1,525 kg 
B.(   )  3,85 kg 
C.(   )  4,75 kg 
D.(   )  4,9 kg 

 

M atemática 
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8. Um litro de suco de uva custa R$18,00. Quanto custam 700 mililitros desse suco de uva? 

A.(   )  RS 12,40 
B.(   )  R$ 12,60 
C.(   )  R$ 13,30 
D.(   )  R$ 14,20 

  
 
9. Para comprar uma geladeira no valor de R$ 1450,00, o cliente deu uma entrada de R$ 300,00 

com o restante a ser pago em 4 parcelas de mesmo valor. Qual o valor de cada parcela? 
A.(   )  R$ 300,00 
B.(   )  R$ 297,50 
C.(   )  R$ 287,50 
D.(   )  R$ 278,00 

 
 
10. Dos 80 candidatos inscritos para um concurso, 1/2 se inscreveu para o cargo de serviços 

gerais; 1/10 para o cargo de mecânico e o restante para o cargo de motorista. Qual o número 
de candidatos inscritos para o cargo de motorista? 
A.(   )  52 
B.(   )  48 
C.(   )  32 
D.(   )  30 

 
 
 
 
 
 
 
11. Segundo o artigo 232 do CTB, a infração para quem for autuado conduzindo um veículo sem 

portar os documentos obrigatórios, é de natureza: 
A.(   )  Gravíssima. 
B.(   )  Grave. 
C.(   )  Média. 
D.(   )  Leve. 

 
 

12. Qual é a infração e a penalidade para quem parar o veículo sobre a faixa de pedestres na 
mudança de sinal luminoso? 
A.(   )  Infração gravíssima e advertência. 
B.(   )  Infração grave e multa. 
C.(   )  Infração média e multa. 
D.(   )  Infração leve e multa. 

 

C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo 
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13. As placas indicadas nas figuras abaixo correspondem, respectivamente, aos itens da 

alternativa: 
                                                                
 
 
 
 
                                 (R-2)                                                 (A- 25)                    
         
 
 
 
 

A.(   )  Parada obrigatória; Sentido duplo. 
B.(   )  Dê a preferência; Mão dupla adiante. 
C.(   )  Dê a preferência; Sentido único. 
D.(   )  Passagem obrigatória; Estreitamento de pista ao centro.  

 
 
 

14. A placa (A-33b) corresponde ao alerta da alternativa: 
 
 
 

A.(   )  À frente há uma faixa sinalizada para passagem de escolares. 
B.(   )  Trânsito de pedestres. 
C.(   )  Crianças brincando. 
D.(   )  Uma passarela. 

 

15. O progresso trouxe os veículos e hoje dependemos deles para realizarmos diferentes 
atividades diárias. Decorrentes desse avanço, as quantidades de veículos em circulação 
aumentam a cada dia e isso, consequentemente, faz com que a poluição atinja níveis muito 
acima dos toleráveis. Para que ocorra redução da emissão de poluentes, causados pelos 
veículos movidos a gasolina ou diesel, é necessário o procedimento corretamente descrito na 
alternativa: 
A.(   )  Retirar o catalisador. 
B.(   )  Retirar o silenciador. 
C.(   )  Manter o radiador limpo. 
D.(   )  Manter o motor bem regulado. 

 

16. O órgão responsável por estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade do meio ambiente, corresponde ao item da alternativa:  
A.(   )  CONAMA 
B.(   )  PROCONVE 
C.(   )  DETRAN 
D.(   )  INMETRO 

 
17. Assinale a alternativa correta. 

A.(   )  Amperímetro – indica a quilometragem desenvolvida. 
B.(   )  Medidor de Combustível – indica a carga do alternador e a descarga da bateria. 
C.(   )  Velocímetro – indica a velocidade que o veículo está desenvolvendo. 
D.(   )  Manômetro – indica o nível de água do radiador. 
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18. Como todos os demais itens de segurança, os pneus devem ser constantemente verificados 
pelo proprietário ou condutor do veículo. Assinale a alternativa incorreta com relação aos 
principais cuidados com os pneus. 
A.(   )  Calibrar os pneus regularmente, especialmente antes de viagens, obedecendo às 

recomendações do fabricante. 
B.(   )  Calibrar os pneus, conforme as orientações do frentista do posto de gasolina. 
C.(   )  Para o pneu ficar com a pressão correta, ele deve ser calibrado quando estiver frio. 
D.(   )  É necessário fazer o balanceamento das rodas e o alinhamento de direção, sempre 

que trocar os pneus ou notar vibrações no veículo e oscilações no volante. 
 

19. Condições adversas são fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as 
situações de risco no trânsito, podendo comprometer a segurança. O condutor defensivo deve 
ser capaz de identificar os riscos e agir corretamente diante dessas situações. Com relação às 
condições adversas, identifique e relacione as definições da primeira coluna com os termos da 
segunda coluna. 
1- É a situação de pouca luminosidade, que ocorre 

ao anoitecer, ao amanhecer, no interior de 
túneis, viadutos e tempestade. 

2- É a chuva acompanhada de pequenas pedras de 
gelo. 

3- É uma cegueira momentânea causada pelo 
excesso de luz em nossos olhos. 

 
 

(   )  Granizo 

(   )  Penumbra ou lusco-fusco 

(   )  Ofuscamento  

A sequência correta, considerando os espaços preenchidos de cima para baixo, é: 
A.(   )  1 – 2 – 3 
B.(   )  3 – 2 – 1 
C.(   )  1 – 3 – 2  
D.(   )  2 – 1 – 3  

 
20. Marque a alternativa que corresponde a um comportamento não adequado do condutor 

defensivo. 
A.(   )  Planejar o seu itinerário, evitando os horários e locais de congestionamento. 
B.(   )  Sair com antecedência, prevendo possíveis atrasos. 
C.(   )  Usar farol alto em dia de chuva. 
D.(   )  Lembrar que nem sempre o trajeto mais curto é o mais econômico, em tempo e em 

combustível. 
 

21. Antes de iniciar uma viagem com o seu veículo, o condutor deverá avaliar suas reais 
condições, e ter o bom senso necessário para evitar envolver-se em situações de risco. Dirigir 
quando sentir-se sem condições físicas ou emocionais põe em risco não só a sua vida, mas a 
de todos os usuários do trânsito. Diante dessas informações, considere a seguinte situação: 
“Após um dia exaustivo de trabalho, você está cansado e para retornar a sua casa deverá 
transitar por uma via de tráfego intenso”. Nessas condições, você deve adotar o procedimento 
da alternativa: 
A.(   )  Redobrar a atenção e concentrar-se no trânsito. 
B.(   )  Manter-se na faixa da esquerda. 
C.(   )  Buzinar para abrir caminho. 
D.(   )  Dirigir depressa, ouvindo música relaxante. 

 
22. O condutor, que tiver o seu direito de dirigir suspenso, terá que atender aos seguintes 

procedimentos, EXCETO o da alternativa: 
A.(   )  Entregar a CNH. 
B.(   )  Cumprir o prazo de suspensão. 
C.(   )  Realizar curso de reciclagem e exame teórico. 
D.(   )  Continuar dirigindo seu veículo. 
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23. Quanto à tração, os veículos classificam-se de acordo com a alternativa: 

A.(   )  Automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, reboque ou semirreboque. 
B.(   )  Automotor, elétrico, de tração animal, reboque ou semirreboque. 
C.(   )  Automotor, de propulsão humana, de tração animal, reboque ou semirreboque. 
D.(   )  De propulsão humana, de tração animal, reboque ou semirreboque. 

 
24. De acordo com o artigo 165 do CTB, qual a natureza da infração e a penalidade por dirigir sob 

a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência? 
A.(   )  Infração leve e cassação da CNH. 
B.(   )  Infração grave e retenção do veículo. 
C.(   )  Infração gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir por doze meses. 
D.(   )  Infração média e advertência; 

 
 
25. Convulsões são contrações musculares involuntárias e descontroladas de vários músculos do 

corpo, popularmente chamadas de “ataques”, causadas por alterações de funções do cérebro 
que costumam durar alguns minutos.  O procedimento incorreto de ser realizado ao socorrer 
um motorista em convulsão é: 
A.(   )  Afastar objetos próximos e proteger a cabeça da vítima. 
B.(   )  Tentar impedir os movimentos convulsivos. 
C.(   )  Verificar sinais vitais e lesões. 
D.(   )  Providenciar assistência médica. 

 
26. Em caso de acidente com vítima, qualquer cidadão deve sinalizar o local e solicitar 

atendimento especializado às vítimas, pois, 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.  
Tendo essas referências, associe a primeira coluna com a segunda e marque a alternativa 
correta, considerando os espaços preenchidos de cima para baixo. 
1 – Bombeiros   
2 – Defesa Civil  
3 – Polícia Militar  
4 – SAMU  

 

(   )  190 
(   )  192 
(   )  193 
(   )  199 

 
A.(   )  3 – 4 – 1 – 2  
B.(   )  4 – 3 – 2 – 1  
C.(   )  3 – 1 – 4 – 2 
D.(   )  2 – 4 – 3 – 1  

 
 
 
 
 
27. Assinale a alternativa correta quanto à proposição abaixo: 

Nos termos da Lei Orgânica do município de Nova Candelária, o Prefeito e o Vice-Prefeito, 
para se afastarem do município por mais de 15 dias, precisam de autorização do (a): 
A.(   )  Poder Judiciário. 
B.(   )  Câmara de Vereadores. 
C.(   )  Ministério Público. 
D.(   )  Assessoria Jurídica do Município. 

 

L egislação 
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28. A Lei Orgânica do município de Nova Candelária, em seu primeiro capítulo, anuncia que “são 
poderes do município, independentes e harmônicos entre si”, os órgãos corretamente 
descritos na alternativa: 
A.(   )  O Judiciário e o Legislativo. 
B.(   )  O Executivo e o Judiciário. 
C.(   )  O Legislativo e o Executivo. 
D.(   )  Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
29. De acordo com o artigo 81 da Lei que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

de Nova Candelária, são consideradas e constituem gratificações adicionais dos servidores 
municipais as seguintes disposições: 
I. Adicional por tempo de serviço. 
II. Gratificação natalina. 
III. Adicional noturno. 
Está (estão) correto (s): 
A.(   )  Os itens I, II e III. 
B.(   )  Somente I e II. 
C.(   )  Somente I e III. 
D.(   )  Somente o I. 

 
30. A Lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Nova 

Candelária, ao tratar de concurso público, estabelece que o prazo de validade do mesmo seja 
de acordo com o disposto corretamente na alternativa: 
A.(   )  Até um ano, prorrogável, uma vez, por igual prazo. 
B.(   )  Até dois anos, prorrogável, uma vez, por igual prazo. 
C.(   )  Até três anos, prorrogável, uma vez, por igual prazo. 
D.(   )  Até dois anos, sem direito à prorrogação. 

 
 


