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PROCESSO SELETIVO 

EDITAL Nº 01/2018 

CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 

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, 10 (dez) questões de Matemática e 5 

(cinco) questões de legislação. 

 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 início deste 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 03h00min (três horas). (ITEM 10.1.8) 

 O tempo de duração das provas 03h00min (três horas) abrange a assinatura da Folha de Respostas, a 

transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas. (ITEM 

10.1.8) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes 

de decorridas 60min (sessenta minutos) do início das provas. (ITEM 10.1.19) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período 

de sigilo. (ITEM 10.1.22) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 10/06/2018, a partir das 20hs. (ITEM 10.1.26) 
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PORTUGUÊS 

Pesquisadores criam ‘big brother’ para 

monitorar fauna da Amazônia 

Equipamentos de vídeo e áudio instalados na 

Reserva Mamirauá são capazes de identificar 

espécies por conta própria, sem ajuda do homem; 

por enquanto, sistema consegue reconhecer 40 

animais 

SÃO PAULO -  A era do 'big brother' chegou de vez 

à Amazônia. Cientistas registraram no mês passado 

as primeira imagens e sons da biodiversidade 

amazônica captados por uma rede de câmeras e 

microfones escondidos na selva da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, a 600 

quilômetros de Manaus. 

Chamado Providence, o projeto é uma tentativa de 

automatizar e acelerar o processo de monitoramento 

da fauna brasileira, por meio de equipamentos de 

áudio e vídeo capazes de detectar e identificar 

espécies por conta própria, em tempo real, sem a 

necessidade de intervenção humana.  

“A ideia surgiu de uma problemática que 

enfrentamos na Amazônia há muito tempo”, diz o 

pesquisador Emiliano Ramalho, do Instituto 

Mamirauá, que coordena o projeto. “A floresta está 

sendo derrubada rapidamente, mas os métodos 

tradicionais de monitoramento não nos permitem 

obter respostas rápidas sobre o que está acontecendo 

com a biodiversidade.” 

Normalmente, o monitoramento de fauna na floresta 

depende da realização de estudos de campo, em que 

os cientistas entram na mata para registrar espécies 

in loco, diretamente, ou da utilização de “armadilhas 

fotográficas”, câmeras automáticas, com sensores de 

movimento, que fazem fotos ou vídeos quando um 

animal passa na frente delas.  

As câmeras do Providence, chamadas “módulos 

visuais”, não só registram a imagem do animal como 

identificam a espécie, por meio de um software 

especial. São alimentadas por energia solar, 

produzida por painéis fotovoltaicos instalados no 

topo das árvores, e não é necessário recuperar nem 

trocar cartões de memória – os dados são enviados 

em tempo real para os pesquisadores, via satélite, 

rádio ou Wifi. “A expectativa é de que o sistema seja 

100% autônomo”, explica Ramalho. 

Nessa primeira fase de testes, que vai até junho, o 

sistema está “treinado” para reconhecer cerca de 40 

espécies, incluindo aves, mamíferos e répteis. Há 

também os “módulos acústicos”, que reconhecem as 

espécies por meio do som – por exemplo, o canto de 

uma arara ou o urro de um macaco.  

Os cientistas passaram o mês de março instalando os 

equipamentos na mata – dez módulos de áudio e 

vídeo terrestres, além de um módulo aquático no Rio 

Amanã, para identificação acústica de botos.  

O primeiro registro “oficial” do projeto foi de um 

macaco-prego com filhote, no fim de março. “A 

parte de transmissão dos dados ainda é um desafio, 

mas de uma forma geral o sistema está funcionando 

muito bem”, relata Ramalho. 

Cooperação. O projeto é uma parceria do Instituto 

Mamirauá (vinculado ao governo federal) com a 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), a 

Csiro, agência de pesquisa do governo da Austrália 

(que inventou o Wifi), e o Laboratório de Bioacústica 

Aplicada (LAB) da Universidade Politécnica da 

Catalunha, na Espanha, com financiamento de US$ 

1,2 milhão da Gordon e Betty Moore Foundation.  

Se tudo der certo, Ramalho já sonha com o dia em 

que haverá câmeras e microfones como esses 

espalhados por toda a Amazônia, “espiando” a 

biodiversidade da floresta de forma sistemática e 

contínua. “Queremos saber como a biodiversidade 

está sendo alterada pelas mudanças climáticas, pelo 

desmatamento e pelas obras de infraestrutura”, diz. 

“E queremos saber isso rapidamente.” 

O número de espécies identificáveis pelo sistema 

pode ser muito maior; basta “ensinar” o programa a 

reconhecê-las. “É uma proposta sensacional”, diz o 

pesquisador Carlos Joly, especialista em 

biodiversidade da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e coordenador da Plataforma 

Brasileira de Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos (BPBES).  

Se funcionar em Mamirauá, diz Joly, a tecnologia 

poderá ser útil não só no resto da Amazônia como 

nos outros biomas brasileiros. “Pode ser uma 

ferramenta importantíssima para, por exemplo, 

avaliar a eficácia de áreas protegidas e das estratégias 

de conservação de espécies ameaçadas.” 

Disponível em: 

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisadores-

criam-big-brother-para-monitorar-fauna-da-amazonia,70002290340 

Acesso: 28 maio 2018. 

 

 

 

 

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisadores-criam-big-brother-para-monitorar-fauna-da-amazonia,70002290340
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,pesquisadores-criam-big-brother-para-monitorar-fauna-da-amazonia,70002290340


4 

QUESTÃO 1 

Sobre o texto lido, é CORRETO afirmar que se trata 

de: 

A) Uma crônica humorística. 

B) Um texto jornalístico. 

C) Um conto maravilhoso. 

D) Uma dissertação argumentativa. 

QUESTÃO 2 

A respeito das câmeras chamadas de “módulos 

visuais”, é CORRETO afirmar que: 

A) Fazem apenas a identificação da espécie. 

B) Fazem somente a imagem do animal. 

C) São alimentadas por energia solar. 

D) Necessitam de troca de cartão de memória. 

QUESTÃO 3 

Sobre o Projeto Providence, é CORRETO afirmar 

que: 

A) É um projeto que visa intervenção humana. 

B) Está em fases de testes até o mês de junho. 

C) Está treinando para reconhecer menos de 40 

espécies. 

D) Ainda não obteve um registro oficial. 

QUESTÃO 4 

Sobre a linguagem utilizada no texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 

A) Faz uso de linguagem padrão. 

B) Contém muitas gírias em seu desenrolar. 

C) Faz uso de linguagem coloquial. 

D) Utiliza apenas linguagem técnica da área. 

QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 

proparoxítona. 

A) Útil.   C)  Espécies. 

B) Áreas.   D)  Climáticas. 

QUESTÃO 6 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE uma palavra com prefixo que 

dá ideia de manutenção. 

A) Quilômetro.  C)  Infraestrutura. 

B) Desmatamento D)  Biodiversidade. 

 

 

QUESTÃO 7 

Assinale a alternativa que apresenta APENAS uma 

oração. 

A) “A era do ‘big brother’ chegou de vez à 

Amazônia.” 

B) “A parte de transmissão dos dados ainda é um 

desafio, mas de uma forma geral o sistema 

está funcionando muito bem”, relata 

Ramalho.” 

C) “A ideia surgiu de uma problemática que 

enfrentamos na Amazônia há muito tempo”, 

diz o pesquisador Emiliano Ramalho, do 

Instituto Mamirauá, que coordena o projeto.” 

D) “Pode ser uma ferramenta importantíssima 

para, por exemplo, avaliar a eficácia de áreas 

protegidas e das estratégias de conservação 

de espécies ameaçadas. ” 

QUESTÃO 8 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE a oração na voz passiva. 

A) “São alimentadas por energia solar (...).” 

B) “(...) o sistema está “treinado” para 

reconhecer cerca de 40 espécies (...).” 

C) “Os cientistas passaram o mês de março 

instalando os equipamentos na mata (...).” 

D) “(...) a tecnologia poderá ser útil não só no 

resto da Amazônia como nos outros biomas 

brasileiros.” 

QUESTÃO 9 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE uma oração sem sujeito. 

A) “O número de espécies identificáveis pelo 

sistema pode ser muito maior (...).” 

B) “Há também os “módulos acústicos”. 

C) “Ramalho já sonha com o dia em que haverá 

câmeras e microfones como esses (...).” 

D) “A parte de transmissão dos dados ainda é um 

desafio (...).” 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa em que TODAS as palavras 

são acentuadas pelo mesmo motivo.  

A) Agência – Austrália – laboratório.  

B) Bioacústica – Mamirauá – poderá.  

C) Útil – só – Amazônia. 

D) Importantíssima – Mamirauá – poderá. 
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MATEMÁTICA 

QUESTÃO 11 

Resolva as operações e em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta o resultado CORRETO. 

2 + (3 × 10)

8
= ? 

 

A) 3.   C)  6. 

B) 4.   D)  8. 

QUESTÃO 12 

Ao comprar três blusas no valor de R$ 25,50 cada, 

Ivete deu como forma de pagamento 2 notas de vinte 

reais e 1 nota de cinquenta reais. Com base nos dados 

da compra, é CORRETO afirmar que Ivete recebeu 

de troco na compra:  

A) R$ 13,50.  C)  R$ 14,50. 

B) R$ 14,00.  D)  R$ 15,00. 

QUESTÃO 13 

A escola de Maria inicia as atividades às 13:15. Certo 

dia, Maria chegou à escola atrasada às 13:40.  

Assinale a alternativa que apresenta o tempo, em 

segundos, de atraso de Maria naquele dia:  

A) 1.100 segundos. C)  1.500 segundos. 

B) 1.200 segundos. D)  1.600 segundos. 

QUESTÃO 14 

Em certa fazenda, 30 galinhas colocam ao todo 60 

ovos por dia. Com base nisso, é CORRETO afirmar 

que a quantidade total de ovos colocados em um dia 

ao ser quadriplicada a quantidade de galinhas será 

de:  

A) 140.   C)  240. 

B) 210.   D)  280. 

QUESTÃO 15 

Com base nos números naturais, é CORRETO 

afirmar que um asterisco colocado junto à letra que 

simboliza o conjunto (ℕ∗) significa que: 

A) Os números negativos foram excluídos de tal 

conjunto. 

B) Os números fracionários foram excluídos de 

tal conjunto. 

C) O zero foi excluído de tal conjunto.  

D) O zero não foi excluído de tal conjunto.  

 

 

QUESTÃO 16 

São números primos, EXCETO: 

A) 29.    

B) 43. 

C) 47. 

D) 54. 

QUESTÃO 17 

Sabe-se que as idades das três filhas de Pedro são 

iguais aos três primeiros números primos positivos. 

Com base nisso, é CORRETO afirmar que as idades 

das filhas de Pedro são, respectivamente: 

A) 2, 3 e 5 anos.   

B) 3, 5 e 6 anos.  

C) 3, 6 e 7 anos 

D) 5, 7 e 11 anos. 

QUESTÃO 18 

Se uma mangueira d’água encheu 4 baldes em 2 

minutos, é CORRETO afirmar que, considerando a 

mesma proporção, passado mais 6 minutos, a 

mangueira ao final terá enchido um total de: 

A) 12 baldes. 

B) 15 baldes. 

C) 16 baldes. 

D) 18 baldes. 

QUESTÃO 19 

Resolva as operações abaixo e, em seguida, assinale 

a alternativa contendo o resultado CORRETO. 

(5 × 9)

3
= ? 

 

A) 13.    

B) 14.    

C) 15. 

D) 18. 

QUESTÃO 20 

Sabendo que uma hora possui 3600 segundos, é 

CORRETO afirmar que 30 minutos possuem: 

A) 1.000 segundos.  

B) 1.200 segundos.  

C) 1.400 segundos. 

D) 1.800 segundos. 
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LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 21 

A placa com as características da figura apresentada, 

com o fundo em amarelo e as setas pintadas em preto 

indica ao condutor: 

 

A) Duplo sentido de circulação. 

B) Mão dupla adiante. 

C) Mão e contramão. 

D) Via de mão dupla. 

QUESTÃO 22 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Coronel Fabriciano, o Vereador poderá licenciar-se 

sem remuneração, para tratar de interesse particular, 

desde que o afastamento não ultrapasse: 

A) 30 (trinta) dias, por sessão legislativa. 

B) 60 (sessenta) dias, por sessão legislativa. 

C) 90 (noventa) dias, por sessão legislativa. 

D) 120 (cento e vinte) dias, por sessão 

legislativa. 

QUESTÃO 23 

O Plano Diretor do Município de Coronel Fabriciano 

NÃO tem como objetivo: 

A) Promover a apropriação privada dos 

benefícios gerados pelos investimentos 

públicos e pela legislação urbanística. 

B) Promover a articulação física do espaço 

municipal pela complementação do sistema 

viário e de transporte. 

C) Promover a compatibilização da política 

urbana municipal com a metropolitana, a 

estadual e a federal. 

D) Promover a dinamização econômica e a 

ampliação das funções urbanas do 

Município, buscando a geração de emprego e 

renda. 

QUESTÃO 24 

Os veículos especialmente destinados à condução 

coletiva de escolares, somente poderão circular nas 

vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade 

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal, exigindo-se, para tanto, EXCETO: 

A) Registro como veículo de passageiros. 

B) Inspeção semestral para verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança. 

C) Equipamento registrador instantâneo 

inalterável de velocidade e RPM. 

D) Cintos de segurança em número igual à 

lotação. 

QUESTÃO 25  

São requisitos básicos para que um candidato a cargo 

público possa ser empossado, EXCETO: 

A) Atender aos requisitos especiais para o 

desempenho do cargo e possuir a habilitação 

legal exigida. 

B) Habilitar-se previamente em concurso 

público, nos termos da legislação vigente, 

inclusive quando se tratar de cargo em 

comissão. 

C) Ter prestado declaração de bens, nos casos 

em que for nomeado em comissão ou para 

cargo que envolva responsabilidade pela 

fiscalização e arrecadação e pagamento de 

despesas, guarda de bens e valores, 

administração e fiscalização de obras e 

serviços de utilidade pública concedidos. 

D) Ser julgado apto em exame de sanidade física 

e menta. 
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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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