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CONCURSO PÚBLICO 2015
CADERNO DE PROVA
NÍVEL FUNDAMENTAL II
Prova: Motorista
Dia: 17 de janeiro de 2016

Leia com atenção:
SUA PROVA
Além deste caderno de prova, contendo quarenta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:
·
Uma folha destinada às respostas das questões objetivas.

TEMPO
·
·
·

3h é o tempo dis ponível para realizaç ão da prova, já incluído o tempo para a marcação da Folha de
Respostas da prova objetiva;
1 hora após o início da prova é pos sível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova;
30 minutos antes do término do período de prova é poss ível retirar-se da sala levando o caderno de prova.

NÃO SERÁ PERMITIDO
·
·
·

Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
Após o término da prova o candidato não poderá fazer uso dos sanitários.

INFORMAÇÕES GERAIS
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

A prova contém 40 questões objetivas de múltipla escolha;
Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique
imediatamente o fiscal de s ala, para que sejam tomadas as providências;
Confira s eus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição, documento de identidade e data de
nascimento; leia atentamente as instruções para preencher a Folha de Resposta;
Use somente caneta es ferográfica, em material transparente, com tinta preta ou azul;
Assine s eu nome apenas nos espaços reservados;
O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca da
Folha de Respostas em caso de erro;
Reserve tempo sufic iente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Resposta da prova objetiva, não s endo permitido
anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
Os candidatos serão submetidos ao s istema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de
sanitários durante a realização da prova;
Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal de sala, obrigatoriamente, sua folha de respostas;
Os três últimos candidatos ao terminarem as provas deverão permanecer juntos no recinto, s endo liberados
somente após os três terem devolvido o material utilizado e terem seus nomes registrados na Ata, além de
coletadas suas respectivas assinaturas.

SALA:

NOME:
INSCRIÇÃO:

IDENTIDADE:

ORGÃO/UF:

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM - 2015
CONCURSO PÚBLICO

PROVA: Língua Portuguesa
Texto 1
O desarmamento e a segurança dos bandidos
Vivemos em um país onde muitas vezes os valores se
invertem e, nessa espécie de guerra urbana e social
contra a violência diária, contra a marginalidade que
cresce assustadoramente, contra a criminalidade que
aumenta gradativamente a todo tempo em todo lugar,
comprova-se que o Estado protetor mostra-se
ineficiente para debelar tão afligente problemática e
por isso teima em produzir programas emergentes
que surgem e insurgem sem atingir os seus reais
objetivos. Um deles, pelo menos até agora, ao invés
de proteger a sociedade deu maior segurança aos
bandidos, ou seja, inverteu os seus valores.
O projeto desarmamento estudado e executado pelo
Governo Federal desde 2003, contra a vontade
popular, demonstra ser no âmago do seu curso uma
ação derrotada e inócua que age infrutuosamente na
tentativa de reduzir a criminalidade no país e deixa
cada vez mais a população órfã de proteção.
Enquanto a população brasileira foi literalmente
desarmada por conta do Estatuto do Desarmamento,
a bandidagem está cada vez mais armada. Enquanto
foi tolhido o direito do cidadão de se defender do
bandido com a proibição de sequer possuir uma arma
de fogo em sua própria casa sem passar por extrema
burocracia, o bandido por sua vez, facilmente
consegue armas até mesmo com alto poder de fogo,
para se defender da polícia, atacar o povo e ferir a
ordem do país. [...]
Retirar as armas de fogo das pessoas de bem foi
muito fácil, pois essas pessoas, não sendo marginais,
logo cumpriram a lei e depuseram suas armas com a
esperança de que a violência fosse realmente
estancada, contudo ainda não foi, muito pelo
contrário, aumentou substancialmente, pois o desafio
da Polícia em desarmar os bandidos parece ser
intransponível. Quanto mais se prendem os marginais
armados mais armas aparecem em poder de outros e
até dos mesmos quando são postos em liberdade pela
justiça. [...]
Assim, o povo vive acuado, desarmado e preso por
grades, cercas elétricas, alarmes, nas suas próprias
residência se, os diversos criminosos andam soltos
nas ruas à caça das suas vítimas, aumentando de
forma geométrica o número de latrocínios, roubos e
sequestros em todos os lugares.
A polícia por mais diligente que seja, em virtude da
falta de contingente adequado, de uma estrutura, de
uma melhor organização, de um verdadeiro incentivo
com salários condizentes aos seus membros, não
consegue romper tais obstáculos e sempre é
considerada culpada erroneamente por inoperância
pela nossa sociedade como se fosse a única
responsável por tal situação.
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Atacam-se carros blindados com armamento potente,
derrubam-se helicóptero com tiros de fuzis ou
metralhadoras antiaéreas, inúmeros assaltos se valem
de armas de guerra no país inteiro, policiais são
frequentemente mortos no labor das suas funções por
criminosos possuidores de armas poderosas
adquiridas no câmbio negro do crime organizado. [...]
O Estatuto do Desarmamento não deu e não dará
certo enquanto não tivermos uma série e efetiva
política de combate ao crime organizado, enquanto
não colocarmos atrás das grades os grandes
traficantes de armas e drogas, enquanto não
prendermos as pessoas inescrupulosas que dão
suporte e proteção aos traficantes e enriquecem sob o
jugo desse crime, enquanto não consigamos enfim
proteger as nossas fronteiras desses criminosos
fazendo com que não mais entre armas no nosso
país. [...]
MARQUES, A. J. M. www.algosobre.com.br acesso em 27/11/2015

Questão 01
Quanto às ideias inseridas no texto, pode-se afirmar
que
1. A ineficiência na proposta governamental,
sobre o desarmamento e na execução, fez
crescer a onda de violência no Brasil.
2. As armas que são retiradas das pessoas não
constituem indício de diminuição de violência,
ao contrário, esta vem em ordem crescente.
3. A ausência de policiais adequados, mais
organizados com melhores salários é algo que
contribui para que a violência não diminua.
4. A polícia é a principal responsável por toda
situação de violência existente no Brasil.
5. A ação governamental é improdutiva e inútil
na atual contingência.
Apenas estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 3, e 5.
1, 2 e 3.
2, 3, 4 e 5.
1, 2, e 5.
1, 3, 4 e 5.

Questão 02
Quanto às ideias expostas no texto, existe apenas
uma alternativa correta, identifique-a
a) Na atualidade, é fácil retirar armas dos
meliantes devido à perseguição ostensiva da
polícia e a diminuição do tráfico de drogas.
b) Desde o título, percebe-se o sentido de que a
sociedade vive hoje acuada, sem condições
de defesa perante contínuos assaltos.
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c) A possibilidade de amainar a atual situação é
iminente diante da maneira de atuar de fortes
contingentes sociais.
d) Com a execução pelo governo do
desarmamento em 2003, houve uma relativa
melhoria quando houve diminuição da onda
de violência.
e) Com argumentos veementes e peremptórios,
o autor defende que haja desarmamento dos
cidadãos e dos bandidos.
Questão 03
“Enquanto a população brasileira foi literalmente
desarmada por conta do Estatuto do Desarmamento,
a bandidagem está cada vez mais armada. Enquanto
foi tolhido o direito do cidadão de se defender do
bandido com a proibição de sequer possuir uma arma
de fogo em sua própria casa sem passar por extrema
burocracia, o bandido por sua vez, facilmente
consegue armas até mesmo com alto poder de fogo,
para se defender da polícia, atacar o povo e ferir a
ordem do país. [...]”.
Quanto aos aspectos morfológicos e sintáticos,
analise o excerto para marcar a única alternativa
correta.
a) O parágrafo é formado apenas por orações
independentes, indicativas de conclusão.
b) As orações apresentam, em sua totalidade,
uma relação de temporalidade.
c) Os substantivos abstratos constituem a
maioria, sendo usados no sentido de indicar,
quase sempre, uma ação.
d) O parágrafo é formado por duas orações
ligadas
coerentemente
por
elementos
relacionais.
e) Os verbos empregados se encontram todos
em sua forma chamada simples, não existindo
voz passiva.
Questão 04
Analise a oração destacada no parágrafo para
responder corretamente a esta questão.
a) A oração apresenta uma forma verbal,
chamada nominal, e está indicando finalidade.
b) A expressão verbal pode ser desenvolvida
mediante o emprego da conjunção “posto
que”.
c) A palavra “se” possui idêntica classificação
morfológica na expressão “Alguém se feriu”.
d) A preposição que inicia a oração pode
apresentar apenas valor relacional de tempo.
e) A colocação da palavra “se” se encontra em
desacordo com a gramática.
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Questão 05
“... possuir uma arma de fogo em sua própria casa
sem passar por extrema burocracia,...” Em relação ao
excerto, analise os itens abaixo a fim de identificar a
única alternativa correta.
1. Percebe-se a existência de duas orações em
que se um elemento for mudado de lugar,
muda o sentido.
2. Trata-se de orações reduzidas porque os
verbos se encontram nas formas nominais.
3. Existe uma locução adjetiva com função de
adjunto adnominal.
4. Há apenas termos que são ligados
sintaticamente ao verbo.
5. Nota-se que existe um elemento relacional
indicativo de ausência, de falta.
a)
b)
c)
d)
e)

1, 3, 4 e 5.
1, 2 e 5.
1, 3 e 5
1, 2, 3 e 5.
1, 2, 4 e 5.

Questão 06
“O Estatuto do Desarmamento não deu e não dará
certo enquanto não tivermos uma série e efetiva
política de combate ao crime organizado, enquanto
não colocarmos atrás das grades os grandes
traficantes de armas e drogas, enquanto não
prendermos as pessoas inescrupulosas que dão
suporte e proteção aos traficantes e enriquecem
sob o jugo desse crime, enquanto não consigamos
enfim proteger as nossas fronteiras desses
criminosos fazendo com que não mais entre armas
no nosso país.”
Quanto aos aspectos gerais do parágrafo acima,
examine as assertivas.
1. Os verbos não apresentam deslizes quanto à
regência.
2. A palavra “estatuto”, sendo pluralizada não
haveria mudança no verbo referente a ela.
3. Os sinais gráficos indicativos de acentuação
se encontram posicionados adequadamente.
4. “séria e efetiva” possuem a mesma função
sintática de “ao crime”.
5. A palavra “crime”, sendo trocada por “fome”,
receberia obrigatoriamente o acento indicativo
de crase.
Apenas estão corretas as assertivas
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 3 e 5.
1, 2, 4 e 5.
1, 4 e 5.
1, 3 e 5.
1, 2 e 5.
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Questão 07
Em relação às normas gramaticais, às ideias
existentes no parágrafo em enfoque, marque a única
alternativa correta
a) Pessoas ligadas ao tráfico de drogas e de
armas enriquecem, mas praticam a filantropia.
b) A ênfase surge, no parágrafo, apenas por
meio do emprego de letra maiúscula.
c) A concordância verbal em “... não mais entre
armas em nosso país.” se encontra em
discordância com a língua formal.
d) Substantivos uniformes estão presentes no
excerto, mas inexiste adjetivo com idêntica
classificação.
e) A palavra “proteção” é pluralizada da mesma
maneira que “cidadão” e “mamão”.

c) Há somente um vocábulo que indica
circunstância e esta é de intensidade.
d) Todos os sinais de pontuação estão
empregados corretamente.
e) Existe uma falha quanto à regência e outra
quanto à concordância.
Questão 10
Em relação à tirinha ponha VERDADEIRO ou FALSO
para a afirmativa:
Percebe-se que educação é assunto sem grande valia
em nosso País.
( ) Verdadeiro

( ) Falso

PROVA: Raciocínio Lógico

Questão 08

Questão 11

A forma verbal “dará” está acentuada graficamente
de maneira correta, marque a única alternativa em
que a palavra é acentuada pela mesma razão
a) Por ocasião da festa de aniversário, aquele
cidadão ofereceu, além de outras iguarias, um
saboroso vatapá.
b) Já era plena madrugada, quando a criança dá
um grito apavorada com a imagem de um
gato preto na janela.
c) O herói daquele filme possuía bíceps
enormes, prova de que era frequentador
assíduo de academia.
d) Todo o maquinário custou uma fortuna, mas
valeu a pena, porque tornou mais ágil o
trabalho e mais produtivo.
e) A moça comprou um lindo baú de madeira em
um antiquário, a fim de presentear o noivo que
é um arqueólogo.
Questão 09
Texto 2

Sempre que vai ao estádio de futebol, José toma um
sorvete de cajá; sempre que vai ao parque, José
também toma um sorvete de cajá. Hoje José não
tomou sorvete de cajá. Assim podemos concluir que:
a)
b)
c)
d)
e)

José foi ao estádio, mas não foi ao parque.
José foi ao parque, mas não foi ao estádio.
José não foi ao estádio nem foi ao parque.
José foi ao estádio e ao parque.
José foi ao estádio e não foi ao parque.

Questão 12
Analisando a seguinte sequência de letras H, S, I, R,
J, ..., ... teremos respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Q, K
K, L
T, L
O, K
L, Q

Questão 13
Sandra possui 5 camisetas e 3 saias diferentes. De
quantas formas ela pode vestir uma saia e uma
camiseta?

Fica evidente apenas na tirinha que
a) Existem
elementos
apenas
que
são
determinantes, pois não há substantivos.
b) Deduz-se que a segurança se encontra em
uma eminente posição em nossa realidade.
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a)
b)
c)
d)
e)

5.
3.
8.
12.
15.

Questão 14
No caixa de uma padaria existem apenas moedas de
10, 25 e 50 centavos, com 15 unidades de cada tipo.
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Utilizando apenas essas moedas do caixa, de quantos
modos diferentes um cliente pode receber de troco a
quantia de R$ 1,00?
a)
b)
c)
d)
e)

5
6
7
8
9

Conforme a sequência infinita: HUMANOHUMANO ...,
a letra representada pelo elemento da 140ª posição
da sequência é:
U
A
M
N
O

A razão x+1/x-1 tem como resultado 3. Assim a razão
x-1/x tem como resultado:
a) 0,25
b) 0,50
c) 0,75
d) 1
e) 1,25

PROVA: Conhecimentos Específicos
Questão 21

Questão 16
O total de garrafas colocadas em uma prateleira
corresponde à quinta parte de 25, multiplicada pela
quarta parte de 48. Logo o total de garrafas na
prateleira é:
a)
b)
c)
d)
e)

CEDO
SAIR
MÃOS
HUMANO
PAVALAVRA

Questão 20

Questão 15

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

5
20
240
60
12

Transitar em marcha à ré, salvo na distância
necessária a pequenas manobras e de forma a não
causar riscos à segurança, é infração de trânsito:
a)
b)
c)
d)
e)

Gravíssima (x3).
Gravíssima.
Leve.
Média.
Grave.

Questão 22
Qual o significado da “Placa de Advertência” abaixo:

Questão 17
A soma do quadrado de um número inteiro positivo x
com seu triplo é igual a 28. Então, o valor de x³ é:
a)
b)
c)
d)
e)

8
16
49
64
125

Questão 18
Analise os conjuntos abaixo. Com base na teoria dos
conjuntos é correto afirmar que:

a) Junções sucessivas contrárias primeira à
direita.
b) Junções sucessivas contrárias primeira à
esquerda.
c) Junções sucessivas contrárias segunda à
direita.
d) Junções sucessivas.
e) Junções sucessivas contrárias.
Questão 23

a)
b)
c)
d)
e)

Algum D não é C.
Não existe D que não seja C.
Nenhum D é C.
Todo D é C.
Todo C é D.

C

D

Questão 19
Na
sequência
de
palavras
HUMILDADE,
GRAMADOS, FOFOCAS, ENTRAR, DEDOS,..., a
sexta palavra é:
Nível Fundamental II
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Compete ao Órgão Máximo Executivo de Trânsito da
União
a) Estabelecer e normalizar os procedimentos
para a imposição, a arrecadação e a
compensação das multas por infrações
cometidas em unidade da Federação diferente
da do licenciamento do veículo.
b) Estabelecer procedimentos para a concessão
do código marca-modelo dos veículos para
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efeito
de
registro,
emplacamento
e
licenciamento.
c) Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e
adotar medidas de segurança relativas aos
serviços de remoção de veículos escolta e
transporte de carga indivisível.
d) Vistoriar veículos que necessitem de
autorização especial para transitar e
estabelecer os requisitos técnicos a serem
observados para a circulação desses
veículos.
e) Comunicar, ao órgão executivo de trânsito da
União, a suspensão e a cassação do direito
de dirigir e o recolhimento da Carteira
Nacional de Habilitação.
Questão 24
Indique a alternativa, que apresenta a quantidade de
conceitos corretos, segundo o Anexo I da Lei n.º
9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro.
I - FAIXAS DE DOMÍNIO - superfície lindeira às vias
urbanas e rurais, delimitada por lei específica e sob
responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito
competente com circunscrição sobre a via.
II - UTILITÁRIO - veículo de carga caracterizado pela
versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada.
III - VEÍCULO CONJUGADO - combinação de
veículos, sendo o primeiro um veículo automotor e os
demais reboques ou equipamentos de trabalho
agrícola, construção, terraplenagem ou pavimentação.
a) I

b) I e II

c) I e III

d) III

e) I, II e III

Questão 25
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 é considerada pela Lei n.º 9.503/97
– Código de Trânsito Brasileiro “Crime de Trânsito”,
que prevê as seguintes penas:
a) 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.
b) Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.
c) Reclusão, de 8 (oito) meses a 3 (três) anos,
multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.
d) Detenção, de 6 (seis) meses a 4 (quatro)
anos, multa e suspensão ou proibição de se
Nível Fundamental II
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obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor.
e) Detenção, de 9 (nove) meses a 4 (quatro)
anos, multa e suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor.
Questão 26
Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres
ou veículos, água ou detritos, é infração de trânsito:
a)
b)
c)
d)
e)

Média.
Grave.
Leve.
Gravíssima.
Gravíssima (x3).

Questão 27
Indique a alternativa, que não apresenta uma “Medida
Administrativa”, segundo a Lei n.º 9.503/97 – Código
de Trânsito Brasileiro.
a) Retenção do veículo.
b) Recolhimento do Certificado de Licenciamento
Anual.
c) Transbordo do excesso de carga.
d) Recolhimento do comprovante do seguro
obrigatório.
e) Recolhimento da Permissão para Dirigir.
Questão 28
Dirigir veículo com o braço do lado de fora é infração
de trânsito:
a)
b)
c)
d)
e)

Gravíssima.
Média.
Grave.
Gravíssima (x3).
Leve.

Questão 29
Indique a alternativa que não apresenta uma
“Penalidade de Trânsito”, segundo a Lei n.º 9.503/97 –
Código de Trânsito Brasileiro
a) Frequência
obrigatória
em
curso
de
reciclagem.
b) Apreensão do veículo.
c) Apreensão
da
Carteira
Nacional
de
Habilitação.
d) Cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
e) Suspensão do Direito de Dirigir.
Questão 30
Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo
ou de habilitação do condutor é infração de trânsito
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a)
b)
c)
d)
e)

Gravíssima (X3).
Média.
Grave.
Gravíssima.
Leve.

Questão 31
Um “silvo breve” significa
a)
b)
c)
d)
e)

Acenda os faróis.
Aumente a marcha.
Diminuir a marcha.
Pare.
Siga.

Questão 32
Qual o significado da “Placa de Regulamentação”
abaixo

a)
b)
c)
d)
e)

Circulação de bicicleta.
Permitido circular bicicleta.
Pista exclusiva para bicicleta.
Circulação exclusiva de bicicleta.
Via exclusiva para bicicleta.

Questão 33
Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para
a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da
respectiva mão de direção, quando for manobrar para
um desses lados, é infração de trânsito
a)
b)
c)
d)
e)

Média.
Grave.
Gravíssima.
Gravíssima (x3).
Leve.

Questão 34
O infrator será submetido a curso de reciclagem, na
forma estabelecida pelo CONTRAN, exceto
a) Quando, sendo contumaz, for necessário a
sua reeducação.
b) Quando cassado o direito de dirigir.
c) Quando condenado judicialmente por delito de
trânsito.
d) Quando suspenso do direito de dirigir.
e) A qualquer tempo, se for constatado que o
condutor está colocando em risco a
segurança do trânsito.
Questão 35
O veículo, apreendido em decorrência de penalidade
aplicada, será recolhido ao depósito e nele
permanecerá sob custódia e responsabilidade do
órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o
seu proprietário, pelo prazo de até:
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a)
b)
c)
d)
e)

20 dias.
90 dias.
30 dias.
60 dias.
15 dias.

Questão 36
O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data
do vencimento expressa na notificação, por:
a)
b)
c)
d)
e)

Vinte por cento do seu valor.
Trinta por cento do seu valor.
Quarenta por cento do seu valor.
Oitenta por cento do seu valor.
Cinquenta por cento.

Questão 37
Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais
ou equipamentos, sem autorização do órgão ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, é
infração de trânsito:
a)
b)
c)
d)
e)

Grave.
Gravíssima.
Gravíssima (x3).
Média.
Leve.

Questão 38
Indique a alternativa que apresenta o percentual do
valor das multas de trânsito arrecadado que será
depositado, mensalmente, na conta de fundo de
âmbito nacional, destinado à segurança e educação
de trânsito.
a)
b)
c)
d)
e)

10%.
5%.
15%.
30%.
20%.

Questão 39
O mandato dos membros
CONTRANDIFE é de
a)
b)
c)
d)
e)

do CETRAN

e do

Três anos, admitida a recondução.
Quatro anos, admitida a recondução.
Seis anos, admitida a recondução.
Um ano, admitida a recondução.
Dois anos, admitida a recondução.

Questão 40
Transitar com o veículo em desacordo com as
especificações, e com falta de inscrição e simbologia
necessárias à sua identificação, quando exigidas pela
legislação, é infração de trânsito:
a)
b)
c)
d)
e)

Gravíssima.
Gravíssima (x3).
Grave.
Média.
Leve.

