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CADERNO DE PROVA OBJETIVA DE MULTIPLA ESCOLHA 

NIVEL MÉDIO 

 

CARGO: MOTORISTA 
 

 

 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

1- AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O CADERNO DE PROVAS. 

2- APÓS A AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA, CONFIRA, COM A MÁXIMA 
ATENÇÃO, OBSERVANDO SE HÁ ALGUM DEFEITO (DE ENCADERNAÇÃO OU DE 
IMPRESSÃO) QUE POSSA DIFICULTAR A SUA COMPREENSÃO. 

3- A PROVA É COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) QUESTÕES OBJETIVAS. 

4- A PROVA DEVERÁ SER FEITA, OBRIGATORIAMENTE, COM CANETA ESFEROGRÁFICA 
(TINTA AZUL OU PRETA). 

5- A INTERPRETAÇÃO DOS ENUNCIADOS FAZ PARTE DA AFERIÇÃO DE 
CONHECIMENTOS. NÃO CABEM, PORTANTO, ESCLARECIMENTOS. 

6- O CANDIDATO DEVERÁ DEVOLVER AO FISCAL O CARTÃO RESPOSTA, AO 
TÉRMINO DE SUA PROVA 

   

CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 

DUTRA-MA 

ARÉA DESTACAVÉL PARA O CANDIDATO (OPCIONAL) 
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 
          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Assinale a alternativa em que não há erro 
gramatical. 

a) O terreno da casa tem trinta metros de 
cumprimento.  

b) A legislação brasileira pune o ato de 
descriminar.  

c) Todos os anos tem o período de defeso do 
camarão.  

d) O patrão justificou a demissão alegando que o 
empregado seria muito desidioso. 

 
2) Assinale a alternativa que contém um conjunto 

de palavras homófonas:  

a) Cedo (advérbio) e cedo (forma do verbo ceder).  
b) Manga (fruta) e manga (parte da camisa).  
c) Esperto e experto.  
d) Colher (verbo) e colher (instrumento para 

comer). 
3) Assinale a alternativa que traz palavras 

sinônimas: 

a) Rígido e condescendente.  
b) Desdém e apreço.  
c) Baço e fosco.  
d) Profusão e falta. 
 
4) Qual das palavras abaixo teve sua grafia 

modificada recentemente por conta de acordo 
ortográfico a entrar em vigência no Brasil? 

a) Ideia.  
b) Trás.    
c) Mídia.  
d) Também.  
 

5) Assinale a opção que contém erro de 
concordância: 

a) Mais de um aluno não compareceram à aula.  
b) Vivam os campeões!   
c) Os Estados Unidos continuam sendo a maior 

potência do basquete nas Olímpiadas.    
d) Santos fica no litoral paulistano. 
 

6) Na frase “Costumava ler Camões”, temos a 
presença da figura de linguagem conhecida 
como: 

a) Perífrase.  
b) Metonímia.   
c) Catacrese.   
d) Hipérbole. 
 

7) Assinale a alternativa que contém um exemplo 
de sujeito simples. 

a) Não consigo relaxar em casa.  
b) Criticaram-nos na reunião de ontem.  
c) Alguém escondeu minha farda.  
d) Nevou como nunca. 
 

8) Assinale a opção em que o vocábulo NÃO tem 
o mesmo processo de formação da palavra 
“envernizado”.  

a) Aterrar.  
b) Infelizmente.   
c) Descampado.  
d) Emudecer. 
 

9) “Senti a fúria crescer na minha barriga”. 
Podemos afirmar corretamente que o termo 
destacado apresenta um: 

a) Dígrafo.  
b) Hiato.  
c) Encontro vocálico.   
d) Ditongo.  
 

10) Marque a alternativa correta: 

a) Terras tem 6 letras e 6 fonemas.  
b) Guerra tem 6 letras e 4 fonemas.  
c) Humanos tem 7 letras e 7 fonemas.   
d) Balança tem 7 letras e 7 fonemas. 
 

11) Assinale a alternativa em que deveria haver o 
sinal de crase:  

a) Andou a cavalo pelos campos.  
b) Iremos a uma missa muito cedo no Domingo.  
c) Ontem jantei um bacalhau a Gomes de Sá.   
d) Depois da pandemia, nunca mais foi a festas. 
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Para as questões 12 a 15, tome como referência o 
texto a seguir: 

Primeiro levaram os negros 
Mas não me importei com isso 

Eu não era negro 
Em seguida levaram alguns operários 

Mas não me importei com isso 
Eu também não era operário 

Depois prenderam os miseráveis 
Mas não me importei com isso 
Porque eu não sou miserável 

Depois agarraram uns desempregados 
Mas como tenho meu emprego 

Também não me importei 
Agora estão me levando 

Mas já é tarde. 
Como eu não me importei com ninguém 

Ninguém se importa comigo. 
(Bertolt Brecht) 

 

12) Da leitura do texto, podemos afirmar 
corretamente que: 

a) A tolerância a comportamentos extremistas é 
sempre recompensada. 

b) A ofensa a direitos individuais de um grupo em 
específico deve ser vista como uma ofensa aos 
direitos individuais de todos. 

c) É necessário se importar com os outros para 
manter nossos empregos. 

d) O texto incentiva a luta em prol de movimentos 
totalitários e higienistas.  

 

13) A perseguição apresentada no texto tem como 
alvo: 

a) Preferencialmente, um grupo escolhido pelo 
gênero. 

b) Inicialmente, um grupo escolhido pela cor da 
pele. 

c) Unicamente, grupos de baixo poder aquisitivo. 
d) Parcialmente, grupos escolhidos por ideologias 

políticas.  
 

14) Agora estão me levando/Mas já é tarde /Como 
eu não me importei com ninguém/Ninguém se 
importa comigo. As ações descritas por meio 
destes termos destacados podem ser 
classificadas quanto ao tempo em que 
descrevem: 

a) Gerúndio, presente e pretérito.  
b) Gerúndio, pretérito e presente.   
c) Presente, pretérito e presente.   
d) Pretérito, pretérito e gerúndio. 
 

15) Acerca das lições trazidas pelo texto, podemos 
inferir que: 

a) A principal lição trazida pelo texto está 
notadamente inserida no tempo em que foi 
escrita e refere-se a questões já superadas na 
atualidade. 

b) A principal lição trazida pelo texto não tem 
nenhuma relação com o tempo em que foi 
escrita e refere-se exclusivamente a ações 
passadas. 

c) A principal lição trazida pelo texto é atemporal, 
mesmo que tenha sido escrito em um tempo 
passado. 

d) A principal lição do texto faz sentido somente 
no tempo em que o mesmo foi escrito. 

 

INFORMÁTICA 

16) No Microsoft Office Word 2017, em qual guia 
se encontra as opções relacionadas à 
configurações do parágrafo? 

a) Inserir  
b) Layout  
c) Design  
d) Exibir  
 

17) Para armazenar quatro arquivos de 200.000.000 
bytes, um pen drive deveria ter, no mínimo: 

a) 1 MB  
b) 1 GB  
c) 1 TB 
d) 1 KB 
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18) Para “Obter dados externos” no Microsoft 
Office Excel 2017, devemos clicar na guia? 

a) Fórmulas  
b) Dados   
c) Inserir  
d) Layout da Página 
 

19) O Word é o melhor e mais utilizado programa 
do Microsoft Office para escrever um 
documento. Muito completo e com diversas 
funções de formatação, trabalhar com o Word 
facilita muito se você precisa redigir um texto. 
Para agilizar ainda mais na composição dos 
seus documentos, há importantes atalhos no 
programa. Assinale a alternativa que NÃO 
contém uma correspondência exata entre o 
atalho e seu comando respectivo (considerar 
Word 2017): 

a) CTRL + B: formata o texto para negrito. 
b) CTRL + I: formata o texto para itálico.  
c) CTRL + M: insere parágrafo.  
d) CTRL + J: formata o parágrafo para justificado. 
 

20) Para pesquisar uma frase em específico no 
Google, para obter um resultado mais preciso, 
devemos: 

a) Transcrever a frase. 
b) Colocar a frase entre aspas. 
c) Colocar a frase entre parênteses. 
d) Colocar apenas uma palavra chave. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

21) Em conformidade com a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, considera-se trânsito: 

 
a) 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. 

b) Um caminho ou uma via pública que se 
encontra entre edifícios, permitindo a 

circulação de pessoas pela localidade em 
questão. 

c) O manifesto, notório, sabido ou visto por todos, 
e aquilo que pertence a toda a sociedade e que 
é comum ao povo. 

d) É um termo que deriva do vocábulo latino 
pedestris. Este adjetivo permite designar aquilo 
que se desenvolve a pé ou a pessoa que se 
mobiliza a caminhar. 

 
22) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, são 

consideradas vias terrestres urbanas e rurais, 
exceto: 

 

a) Praias abertas à circulação pública. 
b) Vias e áreas de estacionamento de 

estabelecimentos privados e de uso coletivo. 
c) Vias e áreas de estacionamento de 

estabelecimentos apenas de uso coletivo. 
d) As estradas e as rodovias. 
 
 

23) Consoante o Código de Trânsito Brasileiro são 
objetivos básicos do Sistema Nacional de 
Trânsito, julgue os itens a seguir: 

 
(1) 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; 

(2) fixar, mediante normas e procedimentos, a 
padronização de critérios técnicos, financeiros 
e administrativos para a execução das 
atividades de trânsito; 

(3) 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. 

 

a) Apenas 1, está correta. 
b) 1 e 2, estão corretas. 
c) Apenas 2, está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 

24) Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, 
como deve ocorrer a ultrapassagem de outro 
veículo: 

 

a) A ultrapassagem de outro veículo em 
movimento deverá ser feita pela direita, 
obedecida a sinalização regulamentar e as 
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demais normas estabelecidas neste Código, 
exceto quando o veículo a ser ultrapassado 
estiver sinalizando o propósito de entrar à 
esquerda. 

b) A ultrapassagem de outro veículo em 
movimento deverá ser feita pela esquerda, 
obedecida a sinalização regulamentar e as 
demais normas estabelecidas neste Código, não 
existindo exceção. 

c) A ultrapassagem de outro veículo em 
movimento deverá ser feita pela esquerda, 
obedecida a sinalização regulamentar e as 
demais normas estabelecidas neste Código, 
exceto quando o veículo a ser ultrapassado 
estiver sinalizando o propósito de entrar à 
esquerda. 

d) A ultrapassagem de outro veículo em 
movimento deverá ser feita sempre pela direita, 
obedecida a sinalização regulamentar e as 
demais normas estabelecidas neste Código, 
exceto quando o veículo a ser ultrapassado 
estiver sinalizando o propósito de entrar à 
direita. 

 

25) Quando veículos, transitando por fluxos que se 
cruzem, se aproximarem de local não 
sinalizado, terá preferência de passagem, 
EXCETO: 

 
a) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de 

rodovia, aquele que estiver circulando por ela. 
b) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de 

rodovia, aquele que ainda não estiver 
circulando por ela e estiver pela esquerda do 
condutor. 

c) no caso de rotatória, aquele que estiver 
circulando por ela. 

d) nos demais casos, o que vier pela direita do 
condutor. 

 

26) Em consonância com o CTB, como o retorno 
deve ser realizado: 

 

a) Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá 
ser feita nos locais para isto determinados, quer 
por meio de sinalização, quer pela existência de 
locais apropriados, ou, ainda, em outros locais 
que ofereçam condições de segurança e fluidez, 

observadas as características da via, do veículo, 
das condições meteorológicas e da 
movimentação de pedestres e ciclistas. 

b) Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá 
ser feita em qualquer local, quer por meio de 
sinalização, quer pela existência de locais 
apropriados, ou, ainda, em outros locais que 
ofereçam condições de segurança e fluidez. 

c) Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá 
ser feita nos locais para isto determinados, quer 
por meio de sinalização, quer pela existência de 
locais apropriados, ou, ainda, em outros locais 
que ofereçam condições de segurança e fluidez, 
não sendo necessário observar qualquer outro 
aspecto. 

d) Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá 
ser feita em qualquer local, quer por meio de 
sinalização, quer pela existência de locais 
apropriados, ou, ainda, em outros locais que 
ofereçam condições de insegurança. 

 
27) Onde não existir sinalização regulamentadora, 

a velocidade máxima nas vias urbanas será de: 
 
a) Oitenta quilômetros por hora, nas vias de 

trânsito rápido. 
b) Oitenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 
c) Sessenta quilômetros por hora, nas vias 

coletoras. 
d) Cinquenta quilômetros por hora, nas vias locais. 
 
28) Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) As crianças com idade inferior a 10 (dez) anos 
que não tenham atingido 1,45 m (um metro e 
quarenta e cinco centímetros) de altura devem 
ser transportadas nos bancos traseiros, em 
dispositivo de retenção adequado para cada 
idade, peso e altura, salvo exceções 
relacionadas a tipos específicos de veículos 
regulamentadas pelo Contran. 

b) É obrigatório o uso do cinto de segurança para 
condutor e passageiros em todas as vias do 
território nacional, salvo em situações 
regulamentadas pelo CONTRAN. 

c) É facultado ao motorista profissional dirigir por 
mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas 
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veículos de transporte rodoviário coletivo de 
passageiros ou de transporte rodoviário de 
cargas. 

d) Serão observados 30 (trinta) minutos para 
descanso dentro de cada 6 (seis) horas na 
condução de veículo de transporte de carga, 
sendo facultado o seu fracionamento e o do 
tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 
(cinco) horas e meia contínuas no exercício da 
condução. 

 
29) Estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, 

quanto aos pedestres e condutores de veículos 
não motorizados que: 

 

a) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta 
equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. 

b) É assegurada ao pedestre a utilização dos 
passeios ou passagens apropriadas das vias 
urbanas e dos acostamentos das vias rurais para 
circulação, podendo a autoridade competente 
permitir a utilização de parte da calçada para 
outros fins, mesmo que seja prejudicial ao fluxo 
de pedestres. 

c) Nas áreas urbanas, quando não houver passeios 
ou quando não for possível a utilização destes, 
a circulação de pedestres na pista de rolamento 
será feita com prioridade sobre os veículos, 
pelos bordos da pista, em fila única, mesmo em 
locais proibidos pela sinalização e nas situações 
em que a segurança ficar comprometida. 

d) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta 
não tem como equipara-se ao pedestre, pois está 
equipado de um meio de transporte. 

 

30) Todo condutor deverá, antes de efetuar uma 
ultrapassagem, certificar-se de que: 

 

a) Há condutor que venha atrás haja começado 
uma manobra para ultrapassá-lo, em caso 
afirmativo, deve prosseguir. 

b) Quem o precede na mesma faixa de trânsito 
haja indicado o propósito de ultrapassar um 
terceiro. 

c) A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre 
numa extensão suficiente para que sua manobra 
não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que 
venha em sentido contrário. 

d) A faixa de trânsito que vai tomar esteja ocupada 
numa extensão suficiente para que sua manobra 
não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que 
venha em sentido contrário. 

 
31) As principais falhas mecânicas causadoras de 

acidentes são, exceto: 
 
a) Pneus gastos. 
b) Freios desgastados. 
c) Vazamento de óleo. 
d) Pneus Calibrados. 
 

32) O condutor é responsável tanto pela sua 
segurança, quanto pela segurança dos demais 
usuários da via. A falha humana acontece, 
principalmente, por deficiência de qualificação. 
São fatores que alteram a habilidade do 
condutor:  

 
a) Dirigir em estado emotivo alterado. 
b) Dirigir descansado. 
c) Dirigir por curtos períodos. 
d) Dirigir após tomar algum medicamento de uso 

diário. 
 

33) Peça de medição, muito útil, que auxilia na 
logística das transportadoras que serve para 
registrar a distância percorrida e a velocidade 
do deslocamento de um caminhão e outras 
funções importantes referentes às viagens 
realizadas, esse conceito trata-se: 

 
a) Tacátrado 
b) Tacógrafo 
c) Medidor Simples 
d) Tacográfico 
 

34) Se o agente conduz veículo automotor com 
capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência ou 
participa, em via, de corrida, disputa ou 
competição automobilística ou ainda de 
exibição ou demonstração de perícia em 
manobra de veículo automotor, não autorizada 
pela autoridade competente, compete a ele a 
pena: 
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a) reclusão, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

b) reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

c) reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

d) reclusão, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e suspensão 
ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor. 

 
35) Participar, na direção de veículo automotor, em 

via pública, de corrida, disputa ou competição 
automobilística não autorizada pela autoridade 
competente, gerando situação de risco à 
incolumidade pública ou privada, resulta em 
pena: 

 

a) detenção, de 1 (um) ano a 2 (dois) anos, multa 
e suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor. 

b) Se da prática do crime previsto no caput resultar 
lesão corporal de natureza grave, e as 
circunstâncias demonstrarem que o agente quis 
o resultado e assumiu o risco de produzi-lo, a 
pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 
(três) a 6 (seis) anos. 

c) Se da prática do crime previsto no caput resultar 
morte, e as circunstâncias demonstrarem que o 
agente quis o resultado e assumiu o risco de 
produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de 
detenção de 5 (cinco) a 10 (dez) anos. 

d) detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, 
multa e suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor. 

 

36) Compete ao Presidente da Câmara: 
 

a) Representar a Câmara Municipal apenas em 
juízo, exceto prestando informações em 
mandado de segurança contra ato da Mesa ou 
Plenário. 

b) Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos 
legislativos e administrativos da Câmara. 

c) Não se sujeitar ao Regimento Interno, pois é o 
Presidente da Câmara. 

d) Fazer publicar os atos da Mesa, bem como as 
Resoluções, os Decretos Legislativos, as 
Emendas à Lei Orgânica não se aplicam ás Leis 
que vier a promulgar. 

 

37) Compete ao Primeiro Secretário da Câmara 
Municipal de Presidente Dutra: 

 

a) Verificar a presença dos Vereadores, ao abrir-
se a Sessão, anotando os que compareceram e 
os faltosos, com causa justificada ou não, e 
consignar outras ocorrências sobre o assunto, 
assim como encerrar o referido livro, ao final da 
Sessão. 

b) Substituir o Presidente da Câmara nas suas 
faltas, ausências, impedimentos ou licenças. 

c) Exercer atos de competência do Presidente, 
desde que este lhe tenha delegado 
expressamente, atendendo a forma regimental. 

d) Fazer publicar os atos da Mesa, bem como as 
Resoluções, os Decretos Legislativos, as 
Emendas à Lei Orgânica não se aplicam ás Leis 
que vier a promulgar. 

 
38) Os Vereadores são agentes políticos, investidos 

de mandato legislativo municipal para uma 
legislatura de: 

a) 2 (dois) anos, pelo sistema eleitoral vigente no 
país. 

b) 1 (um) ano, pelo sistema eleitoral vigente no 
país. 

c) 4 (quatro) anos, pelo sistema eleitoral vigente 
no país. 

d) 5 (cinco) anos, pelo sistema eleitoral vigente no 
país. 

 
39) Referindo-se a outro Vereador, o orador deverá 

preceder seu nome do tratamento, exceto: 
 
a) Senhor 
b) Vereador 
c) Ei, você aí!  
d) Nobre Colega 
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40) São deveres dos Vereadores entre outros: 
 
a) Desempenhar fielmente o mandato político não 

necessariamente atendendo o interesse público 
e às diretrizes partidárias. 

b) Exercer a contento, o cargo que lhe seja 
conferido na Mesa ou nas Comissões, podendo 
escusar-se ao seu desempenho. 

c) Desconhecer o Regimento Interno. 
d) Comparecer às Sessões pontualmente, salvo 

motivo de força maior devidamente 
comprovado, e participar das votações, salvo 
quando se encontre impedido. 

    
 
 
 


