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INSTRUÇÕES

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 25 questões, numeradas de 1 a 25.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternat ivas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem
cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a subst ituição do Gabarito Oficial.
- Não será permit ida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertat iva e o caderno de questões
ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
Processo Seletivo 01/2019

Função: Motorista
Português

Raridade
A arara
É uma ave rara
Pois o homem não pára
De ir ao mato caçá-la
Para pôr na sala
Em cima de um poleiro
Onde ela fica o dia inteiro
Fazendo escarcéu
Porque já não pode
Voar pelo céu.
E se o homem não pára
De caçar arara,
Hoje uma ave rara,
Ou a arara some
Ou então muda seu nome
Para arrara.
PAES, José Paulo. Olha o bicho. São Paulo: Ática,
1989.
01-Qual o nome do poema?
a) A arara
b) Arara
c) Raridade
d) Ave rara
02-Por que a arara é uma ave rara?
a) Por ser muito cara.
b) Por estar sendo contaminada por pesticidas.
c) Por ser muito bonita
d) A arara/ é uma ave rara/ pois o homem não para/ de ir ao mato caçá-la.
03- Assinale a alternativa onde está incorreta a separação das palavras em
sílabas:
a) A-ra-ra
b) Po-le-iro
c) Es-car-ceu
d) Pé-ta-la

4-Quantos versos tem o poema?
a) 2
b) 4
c) 15
d) 16
5- Qual o antônimo de escarcéu?
a) Algazarra
b) Tumulto
c) Calmaria
d) Balbúrdia
Matemática
6-João recebeu R$ 120,00 por carpir um terreno. Guardou 2/3desse valor na
poupança e pagou 1/4 do que restou em uma ferramenta. Quanto João pagou
na ferramenta?
a) R$ 20
b) R$ 30
c) R$ 40
d) R$ 80
7- Já li 3/5 de um livro e ainda faltam 72 páginas para ler. O total de páginas
que já li é:
a) 72
b) 180
c) 108
d) 88

8- Para enfeitar a Prefeitura foram usadas 4 centenas de rosa vermelha, 3
centenas de rosas brancas, e 6 dezenas de rosas amarelas. Quantas rosas
foram usadas?
a)
b)
c)
d)

1300 rosas
760 rosas
550 rosas
650 rosas

9- Quanto é 5+5x5:
a)
b)
c)
d)

50
25
35
30

10- Edson saiu de casa às 7h30min e chegou no trabalho às 8h26min. O tempo
que Juca gastou para ir de casa até o trabalho foi de:
a)
b)
c)
d)

54 minutos.
56 minutos.
60 minutos.
64 minutos.

Conhecimentos Gerais:
11- Qual as cores, oficiais da cidade de Roseira, de acordo com a Lei Orgânica
do Município?
a) Verde, Amarelo e Vermelho
b) Verde, Amarelo e Azul
c) Verde, Amarelo e Branco
d) Branco, Preto e Vermelho
12- Qual o valor do salário mínimo para 2020?
a) R$ 998,00
b) R$ 1.039,00
c) R$ 1.120,00
d) R$ 1.214,00
13-O ataque a bomba contra a sede da produtora Porta dos Fundos, na
madrugada de 24 de dezembro, ocorreu como retaliação ao filme "A Primeira
Tentação de Cristo", que retrata Jesus como:
a) Homofóbico.
b) Um homem gay.
c) Um enganador, mentiroso.
d) Egoísta, mesquinho.

14-A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta sexta-feira, 3, que deve
recorrer de decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, que suspendeu redução
da cobrança do DPVAT.
O DPVAT é:
a) Seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre.
b) Seguro de danos públicos causados por veículos automotores de via
terrestre.
c) Seguro de doenças prévias causadas por veículos automotores de via
terrestre.
d) seguro de danos públicos e pessoais causados por veículos automotores
de via terrestre
15- O município de Roseira possui:
a) 7 (sete) vereadores
b) 8 (oito) vereadores
c) 9 (nove) vereadores
d) 10 (dez) vereadores

Conhecimentos específicos
16-No artigo 214 do Código de Trânsito Brasileiro, a hipótese do condutor
deixar de dar preferência de passagem a pedestre, portador de deficiência
física, crianças, idosos e gestantes,
a) Não caracteriza infração de trânsito.
b) Caracteriza infração de trânsito de natureza grave, cuja penalidade é
multa.
c) Caracteriza infração de trânsito de natureza gravíssima, cuja penalidade
é multa.
d) Caracteriza infração de trânsito de natureza leve, cuja penalidade é
multa.

17- Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de
local não sinalizado, terá preferência de passagem:
I- No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que
estiver circulando por ela;
II- No caso de rotatória, aquele que estiver circulando
III- O que vier pela direita do condutor;
São corretas:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III

18-Segundo o código de transito: Dirigir ameaçando os pedestres que estejam
atravessando a via pública, ou os demais veículos:
a) Infração - gravíssima; Penalidade - multa e suspensão do direito de
dirigir; Medida administrativa - retenção do veículo e recolhimento do
documento de habilitação.
b) Infração - grave; Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - retenção do veículo e recolhimento do
documento de habilitação
c) Infração - leve; Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - retenção do veículo e recolhimento do
documento de habilitação
d) Infração - grave; Penalidade – multa- Medida administrativa
recolhimento do documento de habilitação
19-Ao dirigir um automóvel em uma avenida onde há grande fluxo de veículos,
o motorista ao ouvir seu celular tocar e querendo atender a ligação sem
cometer uma infração de trânsito, deve:
a) Observar se não está sendo visto, disfarçar e atender o celular enquanto
dirige, porque pode ser uma ligação importante de seu trabalho.
b) Parar o veículo onde estiver, ligar o pisca-alerta e atender o celular.
c) Conectar os fones de ouvido no celular, para atender e continuar
dirigindo.
d) Estacionar o veículo em local permitido e atender o celular.
20- As duas peças mais importantes do sistema de suspensão de um veículo
automotor são:
a) Os amortecedores e os fusíveis.
b) Os amortecedores e as molas.
c) Os pneus e os fusíveis.
d) Os fusíveis e o fio-terra.
21- Segundo o Código Nacional de Transito recusar-se a ser submetido a
teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa, acarretará:
a) Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida administrativa - recolhimento
do documento de habilitação e retenção do veículo,
b) Detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão do direito de
dirigir. c) Multa (três vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze)
meses.
d) Multa e suspensão do direito de dirigir, o que implica o recolhimento do
documento de habilitação e detenção do condutor.

22-Sobre a ultrapassagem; assinale a alternativa incorreta
:
a) Ultrapasse sempre pela esquerda e apenas nos trechos permitidos.
b) Ultrapasse outro veículo pelo acostamento ou em interseções e
passagens de nível.
c) Se outro carro o estiver ultrapassando ou tiver sinalizado seu desejo de
fazê-lo, dê a preferência. Aguarde sua vez.
d) Se você estiver sendo ultrapassado, mantenha constante a sua
velocidade.
23- Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será
de: Assinale a alternativa incorreta:
a)
b)
c)
d)

80 km/h nas vias de trânsito rápido
60 km/h nas vias arteriais
40 km/h nas vias coletoras
20 km/h nas vias locais.

24- Para evitar colisões por trás.
I.
Inspecione com frequência as luzes de freio para certificar-se de seu
bom funcionamento e visibilidade.
II. Preste atenção ao que acontece em suas costas. Use os espelhos
retrovisores.
III. Sinalize com antecedência quando for virar, parar ou trocar de pista.
IV. Reduza a velocidade gradualmente. Evite desacelerações repentinas.
V. Mantenha-se
dentro
dos
limites
de
velocidade.
Trafegar
demasiadamente devagar pode ser tão perigoso quanto andar muito
depressa.
São corretas:
a) I, II. III e V
b) II, III, IV e V
c) I, II e V
d) I, II, III, IV e V
25- Complete de acordo com o artigo 67 do Código de Transito: É vedado ao
motorista profissional dirigir por mais de _________________ e meia
ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de
transporte rodoviário de cargas.
a) 4 (quatro) horas
b) 5 (cinco)
c) 6 (seis)
d) 7 (sete)

