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Prefeitura Municipal de  
Vermelho Novo - MG 

 

Concurso Público nº 01/2018 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

MOTORISTA 

 
 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, 

carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope 
plástico disponível com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO 
DE IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade; 
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal; 
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos; 
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala; 
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais; 
11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua Folha de Rascunho ao final deste 

caderno e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 
12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO há 2ª via; 
13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma 

resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências. 
16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
19. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário de prova; 
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas; 
21. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 

horas do dia 30/07/2018; 
22. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.  

 

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, 
abertas à circulação, rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro. Analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e 

animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de 
circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. 

II. O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos 
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a 
estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as 
medidas destinadas a assegurar esse direito. 

III. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito 
respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por 
danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na 
execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam 
o exercício do direito do trânsito seguro. 

IV. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de 
Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a 
preservação da saúde e do meio-ambiente. 

Tendo em vista as afirmativas acima, é possível AFIRMAR que: 
 
a) Todas estão corretas; 
b) Todas estão incorretas; 
c) Somente IV está incorreta; 
d) Somente I e III estão corretas. 
 
 2. Compete às JARI, EXCETO: 
 
a) Julgar os recursos interpostos pelos infratores; 
b) Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos 

rodoviários informações complementares relativas aos recursos, 
objetivando uma melhor análise da situação recorrida; 

c) Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos 
rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e 
apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente; 

d) Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas 
com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, 
incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. 
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3. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, 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 normas e procedimentos, a padronização de critérios 
técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de 
trânsito; 

c) 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. 

d) Aplicar multas e gerar recursos financeiros para a União. 
 

4. Dentre outras, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
Municípios, no âmbito de sua circunscrição:   
          
I. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de 

suas atribuições. 
II. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 

equipamentos de controle viário. 
III. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas 

cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação 
dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. 

IV. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas 
vias. 

V. Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e 
propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando 
penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações.     

VI. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de 
tração animal. 

 

a) Somente III está incorreta; 
b) Somente I, IV e VI estão corretas. 
c) Todas estão incorretas; 
d) Todas estão corretas. 
 

5. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem 
de local não sinalizado, terá preferência de passagem: Assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que 
estiver circulando por ela; 

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; 
c) nos demais casos, o que vier pela esquerda do condutor; 
d) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor; 
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6. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se 
em urbanas e rurais. São vias urbanas, EXCETO: 
 
a) via de trânsito rápido; 
b) via coletora; 
c) via local; 
d) rodovias. 
 
7. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de 

direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade 
suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias 
de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a 
ultrapassagem. 

b) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar 
ultrapassagem. 

c) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte 
coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de 
passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção 
redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. 

d) 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, ou 
fazendo gesto convencional de braço. 

 
8. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, 

exceto para o condutor. 
b) Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões 

de segurança. 
c) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, 

durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública 
e nas rodovias;  

d) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar somente luz alta. 
 
9. Dois silvos breves significam: 
 
a) Pare; 
b) Diminua a marcha; 
c) Atenção siga; 
d) Acenda a lanterna. 
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10. A sinalização vertical de regulamentação tem como objetivo informar aos 
usuários das condições, proibições ou restrições no uso das vias. O 
desrespeito às suas mensagens constitui infração.  
Numere a coluna II de acordo com a coluna I, associando corretamente a 
indicação do significado de cada placa de regulamentação. 
 
1. 

 

(   ) Proibido estacionar 

2. 

 

(   ) Estacionamento regulamentado 

3. 

 

(   ) Proibido parar e estacionar 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de números, de 
cima para baixo: 
 
a) 2, 3, 1; 
b) 1, 2, 3; 
c) 2, 1, 3; 
d) 3, 2, 1. 
 
11. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão 
ser transportados: 
 
I. Utilizando capacete de segurança. 
II. Em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás 

do condutor. 
III. Usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do 

CONTRAN. 
 
a) Somente III está incorreta; 
b) Somente I está correta; 
c) Todas estão incorretas; 
d) Todas estão corretas. 
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12.  A habilitação mínima exigida para conduzir retroescavadeiras nas vias 
públicas é: 
 

a) Categoria B; 
b) Categoria C; 
c) Categoria D; 
d) Categoria E. 
 

13. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por 
meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade 
executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do 
candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o 
condutor preencher os seguintes requisitos, EXCETO: 
 

a) ser penalmente imputável; 
b) possuir  idade mínima de 21 anos; 
c) saber ler e escrever; 
d) possuir Carteira de Identidade ou equivalente; 
 

14. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no 
mesmo sentido, são as da ____________ destinadas ao deslocamento dos 
veículos mais ________________ e de maior porte, quando não houver faixa 
especial a eles destinada. 
Assinale a alternativa cujas palavras completam essa frase de forma 
CORRETA: 
 

a) direita, rápidos; 
b) esquerda, lentos; 
c) esquerda, rápidos; 
d) direita, lentos. 
 

15.  Nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade mínima permitida numa via de trânsito rápido é: 
 

a) 30 km; 
b) 40 km; 
c) 50 km; 
d) 60 km. 
 

16. É a medida máxima permitida para trincas no para brisa  fora da área 
crítica de visão em automóveis: 
 

a) 20 cm; 
b) 10 mm; 
c) 10 cm; 
d) 5 mm. 
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17. A bateria do veículo é responsável pelo funcionamento: 
 
a) De equipamentos elétricos do veículo; 
b) Da suspensão; 
c) Da embreagem; 
d) Do pedal do freio. 
 
18. De acordo com Código de Trânsito Brasileiro, a cada infração gravíssima 
cometida são computados os seguintes números de pontos: 
 
a) dez pontos 
b) sete pontos; 
c) cinco pontos; 
d) quatro pontos; 
 
19.  Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou 
Permissão para Dirigir, constitui infração de trânsito gravíssima e terá como 
penalidade: 
 
a) multa; 
b) multa (três vezes) e apreensão do veículo; 
c) multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo; 
d) multa e suspensão do direito de dirigir. 
 
20. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme 
previsto no art. 65 do Código de Trânsito Brasileiro, constitui infração de 
trânsito: 
 
a) Leve; 
b) Média; 
c) Grave; 
d) Gravíssima. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

21. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

1. Afirmativa 
2. Negativa 
 

( ) Não consigo terminar o meu dever de casa. 
( ) Vou à igreja amanhã. 
( ) João saiu do carro. 
( ) Eu não quero biscoito de chocolate. 
( )  A noite está quente. 
 

A ordem CORRETA, de cima para baixo, é: 
 

a) 1, 2, 1, 2, 1; 
b) 1, 1, 2, 2, 1; 
c) 2, 1, 1, 2, 1; 
d) 2, 1, 1, 2, 2. 
 

Leia o texto a seguir para responder as questões 22, 23 e 24: 
 

Sofia é uma fada. 
Ela faz muitas mágicas legais! 
 

22. Quem é Sofia? 
 

a) Menina; 
b) Fada; 
c) Criança; 
d) Aluna. 
 
23. O que Sofia faz? 
 
a) bolos; 
b) mágicas legais; 
c) vestidos; 
d) bijuterias. 
 
24. O sinal de pontuação utilizado na frase “Ela faz muitas mágicas 
legais!” é: 
 
a) Interrogação; 
b) Ponto Final; 
c) Exclamação; 
d) Ponto e Vírgula. 
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25. A alternativa em que há ERRO na divisão silábica de palavras é: 
 
a) pa-ssa-ri-nhos; 
b) bor-bo-le-tas; 
c) jar-di-nei-ro; 
d) pri-ma-ve-ra. 
 
26. Observe as palavras do quadro abaixo: 
 

BRASIL BOLÍVIA BÉLGICA BULGÁRIA 

 
A letra inicial das palavras do quadro é: 
 
a) A; 
b) B; 
c) C; 
d) L; 
 
27. Escolha e marque com X a palavra que contém o MENOR número de 
letras: 
 
a) Passarinhos; 
b) Borboletas; 
c) Primavera. 
d) Caracol. 
 
28. Escolha e marque com X a palavra que contém o MAIOR número de 
letras: 
 
a) Passarinhos; 
b) Borboletas; 
c) Primavera. 
d) Caracol. 
 
29. Marque com um X as palavras que estão organizadas em ordem 
alfabética: 
 
a) caracol, lagarto, cigarra, grilo, borboleta. 
b) borboleta, caracol, cigarra, grilo, lagarto; 
c) lagarto, grilo, cigarra, caracol, borboleta; 
d) borboleta, cigarra, caracol, grilo, lagarto. 
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30. Marque a sílaba tônica da palavra PARÁGRAFO: 
 
a) PA; 
b) RÁ; 
c) GRA; 
d) FO. 
 

31. Em todas as alternativas a sequência de palavras tem o mesmo número 
de sílabas, EXCETO: 
 

a) Médico – lâmpada; 
b) Tórax – vírus; 
c) Açúcar – sofá; 
d) Mãe – flor. 
 

32. Quanto ao uso da letra maiúscula e minúscula, a única frase que está 
escrita CORRETAMENTE é: 

 

a) meu nome é eduardo. 
b) Vera foi passear em são paulo. 
c) João, Pedro e Manoel são irmãos. 
d) rafael é um garoto esperto. 
 
33. Marque a frase em que aparece ponto de interrogação: 
 
a) Fabiana vê a fada e pede: 
b) Que desilusão! 
c) O espetáculo foi muito apreciado. 
d) Por que os vaga-lumes piscam? 
 
34. A palavra que está escrita de forma INCORRETA é: 
 
a) vaso; 
b) vasoura; 
c) pedaço; 
d) luxo. 
 
35. Escolha e marque com X a sequência de duas palavras com nomes de 
brinquedos: 
 
a) pião – pipa; 
b) arroz – feijão; 
c) laranja – melão; 
d) milho – pipoca. 
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36. Marque com um X a palavra que contém mais vogais. 
 
a) Estrela; 
b) Fruta; 
c) Refrigerante; 
d) Pé. 
 
37. Marque com um X a palavra que NÃO contém consoante. 
 
a) Você; 
b) Eu; 
c) Senhor; 
d) Minha. 
 
38. Complete as palavras abaixo com s ou ç e marque a alternativa 
CORRETA: 
 
1. Desconfian....a; 
2. Gan....a. 
3. Poupan....a; 
4. Mudan....a; 
5. Man....a; 
 
a) ç, ç, ç, ç, s; 
b) ç, s, ç, ç, s; 
c) s, ç, ç, s, s; 
d) ç, s, ç, ç, ç. 
 
39. Qual das palavras abaixo é uma palavra masculina: 
 
a) alface; 
b) gengibre; 
c) dinamite; 
d) cal. 
 
40. Qual das palavras abaixo é uma palavra feminina: 
 
a) apendicite; 
b) telefonema; 
c) guaraná; 
d) champanha. 
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato 
ao final da prova. 

 
FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO) 

 
 

1  A  B  C  D        21  A  B  C  D 

                         

2  A  B  C  D        22  A  B  C  D 

                         

3  A  B  C  D        23  A  B  C  D 

                         

4  A  B  C  D        24  A  B  C  D 

                         

5  A  B  C  D        25  A  B  C  D 

                         

6  A  B  C  D        26  A  B  C  D 

                         

7  A  B  C  D        27  A  B  C  D 

                         

8  A  B  C  D        28  A  B  C  D 

                         

9  A  B  C  D        29  A  B  C  D 

                         

10  A  B  C  D        30  A  B  C  D 

                         

11  A  B  C  D        31  A  B  C  D 

                         

12  A  B  C  D        32  A  B  C  D 

                         

13  A  B  C  D        33  A  B  C  D 

                         

14  A  B  C  D        34  A  B  C  D 

                         

15  A  B  C  D        35  A  B  C  D 

                         

16  A  B  C  D        36  A  B  C  D 

                         

17  A  B  C  D        37  A  B  C  D 

                         

18  A  B  C  D        38  A  B  C  D 

                         

19  A  B  C  D        39  A  B  C  D 

                         

20  A  B  C  D        40  A  B  C  D 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

 


