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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

MOTORISTA CAT. “B” 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Por todo o país, educadores, estudantes e pais buscam saídas para os problemas da educação. No sistema 1 

público, a violência e os índices de repetência e evasão são endêmicos. No ensino privado, a qualidade é inferior à 2 

média dos países desenvolvidos. Num mundo globalizado, em que a educação adquiriu um papel estratégico para o 3 

desenvolvimento das nações, algumas escolas brasileiras encontraram soluções simples que, se replicadas, poderiam 4 

mudar o quadro da educação no país.  5 

"O nível médio atrapalha a imagem do ensino público brasileiro", diz Célio da Cunha, especialista em educação 6 

da Unesco. "Mas há muita escola pública por aí fazendo coisas até mais inovadoras que as particulares." 7 

Um exemplo de ação desse tipo foi adotado na rede pública do Estado de São Paulo. A ideia era aparentemente 8 

simples e até óbvia: abrir as escolas aos fins de semana, para a comunidade de alunos, pais e vizinhos. Desde 2003, a 9 

rede de 5.306 escolas, com mais de 6 milhões de alunos, passou a abrir as portas aos sábados e domingos. Uma 10 

experiência inédita no mundo. A prática começa a mostrar resultados fortes o suficiente para mexer nas estatísticas 11 

de violência. O número de ocorrências policiais no entorno da escola caiu 36% com o programa. 12 

Além de reduzir a violência, o programa pode melhorar a qualidade do ensino. A criação e manutenção de uma 13 

cultura de paz deixa o ambiente menos tenso. Consequentemente, a educação prospera. No Rio Grande do Sul, uma 14 

pesquisa mostrou que 58,3% dos alunos que frequentam escolas que abrem aos fins de semana acreditam que o 15 

ensino melhorou. 16 

A inspiração para o projeto de abrir as portas da escola surgiu em 2000, quando os técnicos da Unesco 17 

observaram o primeiro Mapa da Violência, com um perfil das vítimas do país. Os jovens de 15 a 24 anos são os que 18 

mais morrem e também os que mais matam. 19 

Não adianta apenas abrir os portões da escola. É preciso ter um projeto que envolva alunos, professores, 20 

funcionários e a comunidade. 21 

"Não adianta abrir a escola se as demandas dos adultos também não forem atendidas", afirma Cristina Cordeiro, 22 

do governo paulista. Para atrair os pais, o Estado de São Paulo abriu cursos de alfabetização, aulas de informática, 23 

oficinas de bordado e produção de pães. 24 

No Superação Jovem, um programa de incentivo do Instituto Ayrton Senna, os jovens podem ajudar a solucionar 25 

os problemas de uma biblioteca inativa ou de um lago sujo do bairro. Ao ver que suas ações mudam a realidade de 26 

onde estudam passam a valorizar a escola como um lugar não somente em que aprendem, mas também em que 27 

ensinam. Nas escolas que aplicaram o Superação, as ocorrências por agressão física caíram 55,4%. 28 

Desde que a Unesco lançou a ideia, vários Estados e municípios criaram programas de portas abertas aos fins 29 

de semana. 30 

 

PALOMA COSTA  
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01) De acordo com texto, o reconhecimento de que 

qualquer medida para melhorar a atual situação da 

Educação no Brasil passa, necessariamente e 

sobretudo, 

 

(A) pela vontade política dos dirigentes do país. 

(B) pelo compromisso dos pais para com os filhos. 

(C) pelo empenho dos professores em motivar seus 

alunos. 

(D) pela mobilização dos que atuam na Escola e dos que 

com ela mantêm alguma relação. 

 

02) A autora, no texto, chama à atenção 

 

(A) à importância da figura do professor na Escola. 

(B) ao destaque dado ao ensino das escolas privadas. 

(C) ao foco principal do processo ensino x 

aprendizagem dos países desenvolvidos. 

(D) à consciência de que o padrão educacional do Brasil 

difere bastante do apresentado pela média dos 

países desenvolvidos. 

 

03) No texto, a articulista 
 

(A) mostra-se impassível na abordagem do assunto. 

(B) prende-se mais a problemas externos à Escola do 

que aos internos. 

(C) agrega ao próprio discurso, enriquecendo-o, a fala 

de outros enunciadores. 

(D) preocupa-se mais com o sistema de promoção do 

educando do que com a qualidade do ensino 

oferecido pelas escolas. 

 

04) De acordo com o texto,  a ideia de abrir as escolas 

em finais de semana se caracteriza por ser 
 

(A) inédita e comprovadamente produtiva 

(B) pioneira e engenhosamente brasileira 

(C) complexa e altamente exaustiva.  

(D) educativa e dificilmente finita 

 

 

 

 

 

 

 

05) Considerando-se o contexto, há correspondência 

entre o trecho citado e o que dele se afirma na 

alternativa 
 

(A) Mantém inalterado o sentido se for retirado o 

vocábulo “o”, em “Por todo o país” (L.1). 

(B) “menos” (L.14) e “mais” (L.10)  expressam 

intensidade. 

(C) O vocábulos “mas” (L.7) e “mas” (L.27) expressam 

ideias contrastantes, o primeiro expressa 

adversidade e o segundo adição. 

(D) O termo “apenas” (L.20) expressa sentido de 

inclusão. 

 

06) Quanto aos recursos da língua usados no texto, é 

correto afirmar 

 

(A) Os conectores “que”, em “que as particulares” (L.7) 

e “que”, em  “que abrem aos fins de semana” (L.15) 

são iguais do ponto de vista morfológico. 

(B) A palavra “óbvia” (L.09), em razão do contexto, 

pode ser substituída pela expressão “fácil de 

descobrir” sem prejuízo quanto à intensão 

comunicativa presente no texto. 

(C) O verbo haver, em "’Mas há muita escola pública’” 

(L.7), está usado em sua forma impessoal, ficando 

descartada, assim, sua relação semântica com o 

verbo existir. 

(D) A forma verbal “caiu” (L.12) expressa um fato que 

se repete, estando muito próximo do presente.  

 

07) A alternativa em que está devidamente indicada a 

relação de sentido estabelecida, no texto, pelo 

vocábulo transcrito à esquerda é 

 

(A) “de”, em “comunidade de alunos” (L.9) – posse. 

(B) “para”, em “para a comunidade de alunos,” (L.9) – 

direção. 

(C) “até”, em “fazendo coisas até mais inovadoras que 

as particulares." (L.7) – limite. 

(D) “também”, em “...também não forem atendidas” 

(L.22) – exclusão. 
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08) Identifique a proposição verdadeira 

 

(A) O vocábulo “os”, em “...e também os que mais 

matam.” (L.19), é a forma masculina de “as”, 

exemplificado em “...abrir as escolas aos fins de 

semana” (L.9).  

(B) Na palavra “exemplo” (L.8), o encontro “mp” 

constitui, quanto ao pael fonológico, um encontro 

consonantal. 

(C) Na palavra “há” (L.7), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(D) Na palavra “há”, em “há muita escola pública” (L.7), 

o encontro “-ha” constitui exemplo de dígrafo. 

 

09) A forma verbal “envolva” (L.20) indica uma ação: 

 

(A) habitual. 

(B) contínua. 

(C) hipotética. 

(D) concluída. 

 

10) As palavras “encontraram” (L.4) e “mexer” (L.11) 

possuem, respectivamente, 

(A) 10 e 6 fonemas. 

(B) 9 e 5 fonemas. 

(C) 9 e 6 fonemas. 

(D) 11 e 5 fonemas. 

 

11) A alternativa em que o termo transcrito constitui 

um caracterizador do substantivo é: 

 

(A) “sistema” (L.1). 

(B) “inferior” (L.2) 

(C) “um” (L.8). 

(D) “qualidade” (L.13). 

 

12) As palavras “médio” (L.6), “ideia” (L.29) e “índices” 

(L.2)  são respectivamente: 

(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 

(B) Oxítona – paroxítona – paroxítona 

(C) Oxítona – proparoxítona - paroxítona 

(D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 

 

 

 

 

 

 

13) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “imagem” (L.6), “atrair” (L.23), “somente” (L.27) 

(B) “país” (L.1), “saídas” (L.1), “atrapalha” (L.6) 

(C) “médio” (L.6), “país” (L.1), “vizinhos” (L.9) 

(D) “brasileiras” (L.4), “caíram” (L.28), “quadro” (L.5) 

 

14) A alternativa em que a expressão transcrita tem 

função de advérbio é: 

 

(A) “Por todo o país” (L.1). 

(B) “saídas” (L.1). 

(C) “simples” (L9). 

(D) “ambiente” (L.14). 

 

15) A alternativa que apresenta justificativa correta 

para a acentuação da palavra “violência” (L.18) é: 

(A) Por ser uma palavra terminada em hiato. 

(B) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo 

decrescente. 

(C) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo 

crescente. 

(D) Por ser palavra proparoxítona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 CARGO: MOTORISTA CAT. “B”                                                                                                      Página 6 de 13 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

16) Uma pessoa inicia uma prova às 8h 12 min e conclui 

às 11h 37 min. Sabendo que do tempo gasto ela 

utilizou 40% para responder as questões de 

conhecimentos gerais e 60% para responder as 

questões de conhecimentos específicos podemos 

afirmar que: 

 

(A) O tempo utilizado para responder as questões de 

conhecimentos gerais foi de 1h 20min. 

(B) O tempo total de realização da prova foi de 2h 05 

min. 

(C) O tempo utilizado para responder as questões de 

conhecimentos específicos foi de 2h 05 min. 

(D) O tempo total de realização da prova foi de 3h 25 

min. 

 

17) Ao realizar a revisão periódica em seu veículo uma 

pessoa teve um gasto com uma peça que custava R$ 

125,00 e com o custo da mão de obra no valor de 

R$ 80,00. Se ao realizar o pagamento essa pessoa 

obteve um desconto de 5% no valor da peça quanto 

ela gastou nessa revisão? 

 

(A) R$ 194,75 

(B) R$ 198,75 

(C) R$ 201,00 

(D) R$ 205,00 

 

18) Um número natural é expresso por 2+5x2-1. Qual o 

valor do antecessor desse número? 

 

(A) 10 

(B) 11 

(C) 12 

(D) 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) A bananeira produz cacho apenas uma vez na sua 

vida. Cada caule falso gera um ramo de flores que, 

aos poucos vai se transformando num cacho de 

bananas formado por pencas que, ao todo podem 

chegar até duzentas bananas. Se com um cacho um 

comerciante vendeu 14 dúzias de bananas e ainda 

sobraram 3 bananas, quantas bananas deu nesse 

cacho? 

 

(A) 143 

(B) 168 

(C) 171 

(D) 200 

 

20) Em uma instituição financeira o tempo de 

atendimento é de 20 minutos por cliente. Se o 

funcionário João trabalhou no atendimento 

durante 4 horas e 20 minutos e o funcionário Luis 

trabalhou durante 2 horas e 40 minutos, quantos 

clientes os dois funcionários atenderam? 

 

(A) 12 

(B) 21 

(C) 32 

(D) 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Sobre o uso de luzes em veículo, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz baixa, durante a noite. 

(B) Ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo, nas vias 

não iluminadas, o condutor deve usar luz alta. 

(C) O condutor utilizará o pisca-alerta quando a 

regulamentação da via assim o determinar. 

(D) Durante a noite, em circulação, o condutor manterá 

acesa a luz de placa. 

 

22) A respeito do que diz as Normas Gerais De 

Circulação e Conduta do Código de Trânsito 

Brasileiro, é correto afirmar que: 

 

(A) Nas interseções e suas proximidades, o condutor 

poderá efetuar ultrapassagem seguindo a sua faixa 

de preferência. 

(B) Antes de iniciar qualquer manobra que implique 

um deslocamento lateral, o condutor deverá 

indicar seu propósito de forma clara e com a devida 

antecedência, por meio da luz indicadora de 

direção de seu veículo, mas é proibido fazer gesto 

convencional de braço. 

(C) Nas vias providas de acostamento, a conversão à 

esquerda e a operação de retorno deverão ser 

feitas nos locais apropriados e, onde estes não 

existirem, o condutor poderá realizar a conversão 

tendo a devida atenção. 

(D) Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu 

veículo, salvo por razões de segurança. 

 

23) Qual sinalização de trânsito tem por finalidade 

informar aos usuários das condições, proibições, 

obrigações ou restrições no uso das vias, onde suas 

mensagens são imperativas e seu desrespeito 

constitui infração? 

 

(A) Sinalização Horizontal 

(B) Placas de Advertência 

(C) Placas de Regulamentação 

(D) Gestos da Autoridade de Trânsito 

 

 

 

 

 

 

 

24) Assinale a alternativa que corresponde às placas de 

sinalização indicadas abaixo: 

  

I.      II.  

 

(A) I. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da 

esquerda para direita. 

 II. Curva em S à direita. 

(B) I. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da 

esquerda para esquerda. 

 II. Curva perigosa à direita. 

(C) I. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da 

direita para esquerda. 

 II. Curva acentuada em S à direita. 

(D) I. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da 

direita para esquerda. 

 II. Curva em S à direita. 

 

25) Nas afirmações abaixo, julgue-as se são 

verdadeiras e em seguida assinale a alternativa 

correta: 

 

I. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de 

Registro de Veículo quando a pessoa alterar a cor 

do veículo. 

II. No caso de transferência de domicílio ou residência 

no mesmo Município, não é necessário o 

proprietário comunicar o novo endereço para 

alteração do Certificado de Licenciamento Anual. 

III. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, 

excetos os de reboque ou semi-reboque, deve ser 

registrado perante o órgão executivo de trânsito do 

Estado ou do Distrito Federal, no Município de 

domicílio ou residência de seu proprietário. 

  

(A) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 60 
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26)  Em todos os casos listados abaixo, não pode ser 

expedido um novo Certificado de Registro de 

Veículo, exceto: 
 

(A) Se o veículo for alienado 

(B) Se houver multa ambiental 

(C) Se houver algum débito fiscal 

(D) Se houver multas de trânsito 

 

27) No que diz respeito ao licenciamento e ao registro 

de veículos assinale a alternativa correta: 
 

(A) O porte do Certificado de Licenciamento Anual do 

veículo será dispensado quando, no momento da 

fiscalização, for possível ter acesso ao devido 

sistema informatizado para verificar se o veículo 

está licenciado.  

(B) O comprovante de transferência de propriedade 

do veículo, em hipótese alguma poderá ser 

substituído por documento eletrônico. 

(C) Todos os veículos, tanto os novos como os usados, 

estão sujeitos ao licenciamento, e sua circulação 

regulada pelo CONTRAN. 

(D) Não será obrigatória a expedição de novo 

Certificado de Registro de Veículo quando o 

proprietário mudar o Município de domicílio ou 

residência, sendo obrigatório o comunicado de 

novo endereço ao órgão competente. 

 

28)  São exigidos para os veículos especialmente 

destinados à condução coletiva de escolares: 
 

(A) Inspeção anual para verificação dos equipamentos 

obrigatórios e de segurança. 

(B) Equipamento registrador instantâneo inalterável 

de velocidade e tempo. 

(C) Lanternas de luz amarela dispostas nas 

extremidades da parte inferior traseira. 

(D) Registro como veículo comercial. 

 

29)  Para que uma pessoa seja um condutor de veículo 

destinado à condução de escolares, qual dos 

requisitos litados abaixo, ele deve satisfazer? 

 

(A) Ter idade superior a dezoito anos. 

(B) Ser habilitado na categoria B. 

(C) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 

durante os doze últimos meses. 

(D) Ser aprovado em curso de direitos humanos e 

ética profissional. 

30)  Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem 

verdadeiras e (F) se forem falsas, e em seguida 

marque a alternativa com a sequência correta: 

 

 ) A habilitação para conduzir veículo automotor 

e elétrico não é concedida à pessoas que não 

saibam ler e escrever. 

 ) Ao candidato aprovado em exame de 

habilitação, será conferida Permissão para Dirigir, 

com validade de seis meses. 

 ) A validade da Carteira Nacional de Habilitação 

está condicionada ao prazo de vigência dos exames 

psicológicos, aptidão profissional e de aptidão 

física e mental. 

 ) A formação de condutores deverá incluir, 

obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de 

conceitos básicos de proteção ao meio ambiente 

relacionados com o trânsito. 

 

(A) (F); (F); (V); (V) 

(B) (V); (F); (F); (F) 

(C) (V); (F); (F); (V) 

(D) (F); (F); (V); (F) 

 

31)  Caso o condutor de veículo habilitado na categoria 

B, queira alterar a sua habilitação para a categoria 

D, o que é necessário? 

 

(A) Ser maior de dezoito anos. 

(B) Estar em dia com exames médicos. 

(C) Não possuir multas. 

(D) Estar habilitado no mínimo há dois anos na 

categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria 

C 

 

32)  Das infrações de trânsito listadas abaixo, qual 

delas é considerada uma infração gravíssima pelo 

Código de Trânsito Brasileiro? 

 

(A) O condutor ou passageiro deixar de usar o cinto de 

segurança. 

(B) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 

indispensáveis à segurança. 

(C) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional 

de Habilitação vencida há mais de trinta dias. 

(D) Usar o veículo para arremessar, sobre os 

pedestres ou veículos, água ou detritos. 
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33)  Nas infrações de trânsito listadas abaixo, assinale 

(1) para apreensão do veículo e (2) para retenção 

do veículo, e em seguida assinale a alternativa com 

a sequência correta: 

 

 ) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de 

Habilitação ou Permissão para Dirigir. 

 ) Dirigir sob a influência de álcool, em nível 

superior a seis decigramas por litro de sangue. 

 ) Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de 

visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese 

física ou as adaptações do veículo impostas por 

ocasião da concessão ou da renovação da licença 

para conduzir. 

 ) Dirigir veículo com Carteira Nacional de 

Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria 

diferente da do veículo que esteja conduzindo. 

 

(A) (1); (2); (2); (1) 

(B) (1); (2); (2); (2) 

(C) (2); (1); (1); (2) 

(D) (2); (1); (2); (1) 

 

34)  Em qual das infrações de trânsito listadas abaixo, 

o condutor tem o seu direito de dirigir suspenso? 

 

(A) Usar o veículo para arremessar, sobre os 

pedestres ou veículos, água ou detritos. 

(B) Utilizar-se de veículo para, em via pública, 

demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada 

brusca, derrapagem ou frenagem com 

deslizamento ou arrastamento de pneus. 

(C) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 

indispensáveis à segurança. 

(D) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de 

acidente de trânsito quando solicitado pela 

autoridade e seus agentes. 

 

35)  Qual o tipo de infração e a penalidade para o 

condutor que executar operação de retorno em 

locais proibidos pela sinalização? 

 

(A) Infração - grave; Penalidade - multa. 

(B) Infração - gravíssima; Penalidade - multa. 

(C) Infração - grave; Penalidade – suspensão do 

direito de dirigir. 

(D) Infração - gravíssima; Penalidade – suspensão do 

direito de dirigir. 

 

36) Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de 
infração descrita abaixo: 

 

I. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de 

parada obrigatória. 

II. Executar operação de conversão à direita ou à 

esquerda em locais proibidos pela sinalização. 
 

(A) I. Grave; II. Gravíssima 

(B) I. Gravíssima; II. Média 

(C) I. Gravíssima; II. Grave 

(D) I. Grave; II. Média 
 

37)  A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera 

das competências estabelecidas no Código e dentro 

de sua circunscrição, pode adotar as seguintes 

medidas administrativas, exceto: 
 

(A) Retenção e remoção do veículo. 

(B) Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. 

(C) Transbordo do excesso de carga 

(D) Realizar exames de aptidão profissional. 

 

38)  Assinale a alternativa abaixo, que não é uma 

maneira de confirmação de uma infração de 

trânsito: 
 

(A) Declaração da autoridade ou do agente da 

autoridade de trânsito. 

(B) Equipamento audiovisual previamente 

regulamentado pelo CONTRAN. 

(C) Reações químicas previamente regulamentadas 

pelo CONTRAN. 

(D) Denúncia de infração de trânsito. 
 

39)  As multas de trânsito são penalidades previstas no 

Código de Trânsito Brasileiro e sobre elas é correto 

afirmar que: 
 

(A) O pagamento da multa poderá ser efetuado até a 

data do vencimento expressa na notificação, por 

cem por cento do seu valor. 

(B) No caso de penalidade de multa, o recurso 

interposto pelo responsável pela infração somente 

será admitido comprovado o recolhimento de seu 

valor.    

(C) Se o recurso interposto pelo responsável pela 

infração não for julgado dentro do prazo de 

noventa dias, será automaticamente provido.       

(D) Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar 

recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-

lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em 

UFIR ou por índice legal de correção dos débitos 

fiscais. 
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40) Aos crimes cometidos na direção de veículos 

automotores previstos no Código de Trânsito 

Brasileiro, aplicam-se as normas gerais de quais 

códigos do Direito? 

 

(A) Código Civil e Código Penal 

(B) Apenas o Código Penal 

(C) Código Penal e Código de Processo Penal 

(D) Código Civil e Código de Processo Penal 

 

41) Em qual situação, o condutor de veículo nos casos 

de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não 

se imporá a prisão em flagrante e nem se exigirá 

fiança? 

 

(A) Se prestar pronto e integral socorro à vítima.  

(B) Se tiver menos de um ano de carteira de 

habilitação. 

(C) Se for a primeira ocasião em que tenha se 

envolvido em acidente. 

(D) Se for comprovado analfabeto. 

 

42) Nas afirmações abaixo sobre os crimes de trânsito, 

julgue-as se são verdadeiras e em seguida assinale 

a alternativa correta: 

 

I. No homicídio culposo cometido na direção de 

veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um 

terço) à metade, se o agente praticá-lo em faixa de 

pedestres ou na calçada. 

II. A penalidade de suspensão ou de proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação, para dirigir 

veículo automotor, tem a duração de dois meses a 

cinco anos. 

III. Quando a profissão ou atividade do condutor exigir 

cuidados especiais com o transporte de 

passageiros ou de carga, não haverá agravo das 

penalidades pelos crimes de trânsito.  

 

(A) Somente a afirmação II é verdadeira. 

(B) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(C) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(D) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

 

 

 

 

 

 

43) Desmaio é provocado por falta de oxigênio ou 

açúcar no cérebro, o que faz com que o organismo 

reage de forma automática, com perda de 

consciência e queda do corpo. Em casos de 

desmaios o que não é correto fazer? 

 

(A) Dar algo de beber enquanto a vítima não 

recuperar os sentidos. 

(B) Sentar a vítima e colocar-lhe a cabeça entre as 

pernas, ou deitá-la e levantar-lhe as pernas. 

(C) Molhar a testa da vítima com água fria. 

(D) Logo que recupere os sentidos, dar a vítima 

bebidas açucaradas. 

 

44) Primeiros Socorros são as primeiras providências 

tomadas no local do acidente. É o atendimento 

inicial e temporário, até a chegada de um socorro 

profissional. Nas afirmações abaixo, enumere a 

ordem correta das ações de primeiros socorros a 

serem seguidas, e em seguida assinale alternativa 

correta: 

 

 ) Garantir a segurança, sinalizando o local do 

ocorrido. 

 ) Pedir socorro, no caso se não tiver telefone 

próximo, pedir para alguém que estiver de 

passagem por ali para avisar o serviço de saúde. 

 ) Manter a calma e lógica. 

 ) Verificar a situação das vítimas, ver se tem 

fraturas, feridos, hemorragias e se todos estão 

conscientes. 

 ) Controlar a situação, conversando com as vítimas 

tentando acalma-las. 

 

(A) (1º); (3º); (2º); (4º); (5º) 

(B) (1º); (5º); (2º); (5º); (4º) 

(C) (2º); (3º); (1º); (5º); (4º) 

(D) (2º); (1º); (3º); (5º); (4º) 
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45)  Sinais vitais são aqueles que indicam a existência 

de vida. São reflexos ou indícios que permitem 

concluir sobre o estado geral de uma pessoa. Nas 

alternativas abaixo assinale àquela que está 

incorreta: 

 

(A) Nosso corpo tem uma temperatura média normal 

que varia de 35,9 a 37,2ºC. A avaliação da 

temperatura é uma das maneiras de identificar o 

estado de uma pessoa, pois em algumas 

emergências a temperatura muda muito. 

(B) A alteração na frequência do pulso denuncia 

alteração na quantidade de fluxo sanguíneo. 

(C) Uma pessoa com hipertensão deverá ser mantida 

com a cabeça elevada, acalmada e promover a 

ingestão de líquidos com pitadas de sal, e chamar 

um médico. 

(D) A cor e a umidade da pele são também sinais de 

apoio muito útil no reconhecimento do estado 

geral de um acidentado. A cor e a umidade da pele 

devem ser observadas na face e nas extremidades 

dos membros, onde as alterações se manifestam 

primeiro. 

 

46) A hemorragia acontece quando o indivíduo está 

perdendo sangue por causa de um rompimento de 

veia ou artéria. Nas alternativas abaixo, assinale 

àquela que é um procedimento correto a ser 

realizado: 

 

(A) Observe o tamanho do ferimento e se houver 

alguma sujeira ou algum objeto, retire 

imediatamente. 

(B) Em hemorragias nasais a vítima deve ficar 

sentada, com a cabeça para a frente. 

(C) Hemorragias dos Pulmões se caracteriza por 

golfadas de sangue que saem pela boca após um 

acesso de tosse, e nesse caso a vítima deve ser 

colocada em repouso com a cabeça mais alta que o 

corpo. 

(D) Deve-se apertar o nariz da vítima em hemorragias 

nasais, durante 10 minutos, passado esse tempo, 

se a hemorragia continuar, caso o sangramento 

persista, deve se colocar pano ou toalhas frias com 

gelo sobre o nariz. 

 

 

 

 

47)  Assinale a alternativa que lista alguns sintomas de 

uma parada cardiorrespiratória: 
 

(A) Consciência alterada – Lábios esbranquiçados – 

Pupilas contraídas. 

(B) Inconsciência - Lábios, unhas e língua azulados ou 

roxos – Palidez excessiva – Pupilas dilatadas. 

(C) Consciência alterada – Lábios, unhas e língua 

azulados ou roxos – Pupilas contraídas.  

(D) Inconsciência – Vermelhidão na pele e nos olhos – 

Febre alta. 
 

48)  Sobre o procedimento de reanimação de uma 

vítima de parada cardiorrespiratória, assinale a 

alternativa correta: 
 

(A) Não feche as narinas da vítima, para deixar o ar, 

coloque sua boca na boca da vítima e, com firmeza, 

sopre até notar que seu peito está levantando. 

(B) Repita o procedimento de reanimação no máximo 

cinco vezes. 

(C) A reanimação não deve ser interrompida mesmo 

na fase de transporte até ao hospital e deve ser 

mantida até o reinício da respiração e do batimento 

do coração ou até que a vítima receba atendimento 

médico. 

(D) Se a vítima estiver sangrando, não vire a cabeça de 

lado. 

 

49)  Sobre os sistemas elétricos e mecânico de um 

automóvel, relacione a coluna com a coluna 2, e em 

seguida assinale a alternativa correta: 
 

Coluna 1 Coluna 2 

(1) Sistema Ignição (  ) Embreagem 

(2) Sistema de 

Arrefecimento 

(  ) Bobina 

(3) Sistema de 

Frenagem 

(  ) Cárter 

(4) Sistema de 

Transmissão 

(  ) Pastilhas e Tambor 

(5) Sistema de 

Lubrificação 

(  ) Válvula Termostática 

 

(A) (4); (1); (5); (3); (2) 

(B) (4); (1); (2); (3); (5) 

(C) (3); (1); (5); (4); (2) 

(D) (3); (5); (2); (4); (1) 
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50) A bateria de um automóvel recebe e acumula a 

energia produzida por qual peça do carro, 

deixando-a disponível para ligar o motor de partida 

e os equipamentos elétricos, quando acionados? 

 

(A) Válvula Termostática 

(B) Alternador 

(C) Bobina 

(D) Motor de Arranque 

 

51) Caso a luz da temperatura acenda no painel do seu 

veículo, qual das peças listadas abaixo, pode ser 

uma das possíveis causas dessa luz ter sido acesa? 

 

(A) Casquilho 

(B) Tambor 

(C) Ventoinha do Radiador 

(D) Filtro de óleo 

 

52) O motor de 4 tempos funciona pela repetição 

ordenada de quatro movimentos. No 1º tempo, a 

fase de admissão, o que acontece no motor: 

 

(A) A válvula de admissão se fecha e a de escapamento 

continua fechada. O êmbolo inverte seu movimento 

do PMS (ponto morto superior) ao PMI (ponto 

morto inferior), comprimindo a mistura na câmara 

de combustão. 

(B) As válvulas se abrem, à medida que o êmbolo vai do 

PMI (ponto morto inferior) ao PMS (ponto morto 

superior), expelindo os gases resultantes da 

combustão. 

(C) A válvula de admissão fica fechada e a de 

escapamento se abre, progressivamente, à medida 

que o êmbolo vai do PMI (ponto morto inferior) ao 

PMS (ponto morto superior), expelindo os gases 

resultantes da combustão... 

(D) A válvula de escapamento está fechada e a de 

admissão se abre progressivamente. O êmbolo se 

deslocas de PMS (ponto morto superior) ao PMI 

(ponto morto inferior), aspirando a mistura 

ar/combustível. 

 

 

 

 

 

 

 

53) Assinale a alternativa que corresponde às 

descrições das peças de um automóvel descritas 

abaixo: 

 

I. É o elemento do sistema que fornece a alta tensão 

para a produção da centelha na vela. 

II. É o componente responsável por conduzir a 

mistura de ar/combustível para o interior dos 

cilindros. 

 

(A) I. Bateria; II. Coletor de Admissão 

(B) I. Bobina de Ignição; II. Coletor de Admissão 

(C) I. Bobina de Ignição; II. Carburador 

(D) I. Bateria; II. Carburador 

 

54) Câmara de Tração, Êmbolo, Câmara de Compressão 

e Câmara de Reservatório são componentes de qual 

peça de um automóvel? 

 

(A) Suspensão 

(B) Amortecedor 

(C) Bomba de óleo 

(D) Carburador 

 

55) O sistema de climatização do veículo deixou de ser 

um mero item de conforto e passou a ser também 

um acessório de segurança, evitando que as 

pessoas trafeguem com as janelas do carro abertas. 

Sobre a manutenção do ar condicionado assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) Recomenda-se que a manutenção preventiva do 

sistema de ar condicionado seja realizada a cada 

50.000 km, em uma oficina especializada. 

(B) A manutenção com o ar condicionado deve ser 

evitada período chuvoso, no qual não se utiliza 

muito o equipamento, a fim de gerar custos 

desnecessários. 

(C) A pressão do gás refrigerante do ar condicionado 

deve ser verificada a cada 20 mil quilômetros. 

Ligue o equipamento uma vez por semana para 

manter suas peças lubrificadas. 

(D) Não se recomenda ligar o ventilador do ar 

condicionado desligado em tempos chuvosos. 

 

 

 

 

 



 
 

 CARGO: MOTORISTA CAT. “B”                                                                                                      Página 13 de 13 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

56) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem 

verdadeiras e (F) se forem falsas, e em seguida 

marque a alternativa com a sequência correta: 

 

 ) Na manutenção da suspensão do veículo, se for 

necessária a substituição de uma das molas, 

dianteiras ou traseiras, devem ser substituídas as 

duas. 

 ) Se o veículo estiver com a suspensão baixa, uma 

possível causa são as molas fracas. 

 ) Um procedimento que favorece o desgaste 

prematuro de um dos pneus é realizar o rodízio a 

cada 5.000 km. 

 ) Se o valor da pressão recomendado para o 

calibre dos pneus estiver um pouco acima do valor 

recomendado, a área de contato com o solo 

também será alterada, nesse caso, aumentando a 

vida útil do pneu. 

 

(A) (F); (V); (F); (V) 

(B) (V); (F); (V); (F) 

(C) (F); (V); (V); (V) 

(D) (V); (V); (F); (F) 

 

57)  A lavagem de um veículo é uma maneira simples 

de conservar a pintura original, deixando o veículo 

sempre com aparência de novo. Porém, devem-se 

seguir algumas recomendações durante esse 

processo. Sobre essas recomendações assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) Na lavagem do veículo deve-se primeiramente 

retirar toda a poeira depositada sobre o carro, 

esguichando com bastante água. Usar água e 

detergente derivados de petróleo e não os neutros. 

(B) Deve-se proceder a lavagem sempre das partes 

superiores até as partes inferiores, ou seja, 

começando pela capota, passando pelo capô, 

laterais, portas, para-lamas. 

(C) Lave o veículo de preferência à sombra e proceda a 

secagem completa da carroceria. Evite lavar o carro 

com a lataria quente, para evitar manchas na 

lataria. 

(D) Para a limpeza do painel do veículo, deve se utilizar 

um pano macio, e aplicar silicone líquido com uma 

esponja para dar brilho. 

 

 

 

 

58) Assinale a alternativa que indica a largura do pneu 

abaixo: 

 

 
 

(A) 195mm 

(B) 55mm 

(C) 16 polegadas 

(D) 87 milímetros 

 

59) Assinale a alternativa que indica a peça que precisa 

ser trocada, se o veículo apresentar as ocorrências 

descritas abaixo: 

 

- A carroceria oscila mais do que o normal nas 

frenagens e nas curvas. 

- O veículo “foge” durante as frenagens e ainda há 

possibilidade de uma verificação visual analisando 

se há vazamento de óleo entre o eixo e o corpo do 

amortecedor. 

- Os pneus apresentam um desgaste anormal (rápido 

e/ou irregular). 

 

(A) O freio 

(B) O amortecedor 

(C) O volante 

(D) O óleo 

 

60)  Câmber é o ângulo formado pela inclinação da 

linha normal da roda com relação à vertical, sendo 

esta medida feita em graus. O que significa um 

câmber positivo? 

 

(A) É quando há excesso de pressão nos pneus, e o 

pneu apoia-se mais na faixa central da banda de 

rodagem. 

(B) É quando a parte superior da roda fica voltada 

para dentro devido à inclinação. 

(C) É quando a pressão dos pneus é insuficiente, e o 

pneu tende a se apoiar mais nas laterais da banda 

de rodagem. 

(D) É quando a parte superior da roda fica voltada 

para fora devido à inclinação. 

 

 


