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INSTRUÇÕES

-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
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 alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem
cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida 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 dissertativa e o caderno de questões
ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
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CONCURSO PUBLICO 01/2019
Concurso Público 01/2019
Cargo Motorista
Português
Leia o poema de Manuel Bandeira e responda as próximas 7 perguntas:
O bicho
Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa;
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
1. O texto pode ser entendido como:
a) uma descrição.
b) uma fakenews.
c) uma notícia.
d) um ensinamento de vida.
2. O tema central do texto é:
a) A diversidade dos tipos de alimentação dos animais.
b) O desperdício de alimentos na atualidade.
c) O autor retratou a cena de uma situação de miséria humana.
d) Comparação entre homens e animais, inclusive nas escolhas alimentares.
3. A expressão “Meu Deus” utilizada no último verso:
a) Demonstra que o autor ficou chocado, agoniado com a situação.
b) É utilizada na tentativa de chamar Deus para que solucione o problema.
c) Significa que Deus fez os homens e os animais igualmente.
d) todas alternativas estão corretas.
4. O bicho estava catando comida entre os detritos, no pátio imundo porque:
a) o cheiro da comida despertou seu interesse.
b) locais com limpeza inadequada atraem animais.
c) o bicho estava com muita fome e não encontrou outra opção.
d) cães e gatos abandonados costumam se alimentar em locais
abandonados.

5. A palavra “voracidade” pode ser substituída sem prejuízo para
entendimento do texto por:
a) vagarosamente.
b) desinteressado.
c) ansiedade.
d) comedido.
6. “Vi ontem um bicho”; “O bicho não era um cão”. Qual a classificação dos
artigos sublinhados, respectivamente:
a) indefinido; definido.
b) indeterminado; determinado.
c) genérico; específico.
d) impreciso; preciso.
7. Qual o tempo do verbo na frase: “Vi ontem um bicho na imundície do
pátio.”?
a) presente.
b) pretérito imperfeito.
c) pretérito perfeito.
d) futuro do presente.

8. O personagem conta para a mãe que tirou nota ruim na escola na hora da
novela pois:
a) A mãe não se importa com o filho.
b) A novela distrai a mãe que acaba por não dar atenção ao que o
personagem contou.
c) A mãe acredita que ele irá tirar nota boa na próxima prova.
d) A novela ensina para mãe que notas baixas não influenciam no futuro do
filho.

9. "Smac" é uma palavra que imita som de beijo e "hihihihi" imita risada.
Como é chamada essa figura de linguagem?
a) onomatopéia.
b) eufemismo.
c) prosopopéia.
d) sinestesia.
10- Indique a frase em que se utiliza um pronome demonstrativo:
a) Todo dia telefono a ela
b) Fale o quanto quiser
c) Trate bem seus filhos
d) Este chapéu é de couro.
Conhecimentos Gerais:
11-No dia 22 de março de 1992 foi realizado um plebiscito popular onde a
população optou pela emancipação de Canas. Em 30 de dezembro de 1993
o Governador Luiz Antônio Fleury Filho assinou a Lei nº8.550 que libertou
definitivamente o Distrito de Canas do município de:
a) Cachoeira Paulista
b) Lorena.
c) Queluz
d) Aparecida.
12-Em Canas, Festa Italiana, com grande potencial turístico. ocorre no mês
de:
a) Julho
b) Setembro
c) Fevereiro
d) Novembro

13-Assinaale a alternativa correta: A Lei de Transito atual diz que a
suspensão do direito de dirigir ocorre quando o condutor atinge 20 pontos em
12 meses ou por transgressões específicas. Bolsonaro entrou com um
Projeto de Lei onde:
a) A suspensão ocorrera quando o condutor atinge 40 pontos em 12
meses ou por transgressões específicas
b) A suspensão ocorrera quando o condutor atinge 40 pontos em 24
meses ou por transgressões específicas.
c) A suspensão ocorrera quando o condutor atinge 20 pontos em 24
meses ou por transgressões específicas
d) A suspensão ocorrera quando o condutor atinge 40 pontos em 24
meses ou por transgressões específicas
14-O ex Presidente Lula está preso no:
a) Estado do Paraná
b) Estado de Santa Catarina
c) Estado São Paulo
d) Estado Rio de Janeiro
15- A Lei Orgânica de Canas foi promulgada em:
a) Outubro de 1997
b) Janeiro de 2011
c) Março 2017
d) Novembro de 2015
16-Em 2019, o mundo celebrou os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci
(1452-1519). Dentre suas pinturas a mais conhecida é Mona Lisa, talvez o
quadro mais famoso do mundo onde ele retrata uma mulher:
a) com olhar e sorriso misteriosos.
b) dançando ao ar livre.
c) cozinhando no fogão de lenha.
d) brincando na mata.
17-Notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais, são
chamadas:
a) Good news.
b) Fake news.
c) On news.
d) No news.
18-Essa catedral de Paris é uma das mais antigas catedrais francesas em
estilo gótico. A 15 de abril de 2019 ela foi atingida por um violento incêndio
causando danos ao teto, pináculo e rosáceas. Trata-se:
a) da Catedral do Louvre.
b) da Catedral Eiffel.
c) da Catedral Parisiense.
d) da Catedral de Notre-Dame.
19-O atual governador do Estado de São Paulo é
a) João Dória
b) Bolsonaro
c) Geraldo Alckimin
d) Marcio França

20- O atual Presidente da República durante as eleições.recebeu uma facada
no Estado de :
a) São Paulo
b) Minas Gerais
c) Rio de Janeiro
d) Paraná
Conhecimentos Específicos
21. Os riscos e os perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão
relacionados com:
I. Os Veículos e os Condutores.
II. As Vias de Trânsito.
III. O Ambiente.
IV. O Comportamento das pessoas.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas II e IV.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas.
22. Sobre o uso do cinto, é INCORRETO afirmar que:
a) O cinto de ser ajustado firmemente ao corpo, sem deixar folgas.
b) A faixa inferior deverá ficar em cima do abdome, sobretudo para as
gestantes.
c) A faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o peito, sem
tocar o pescoço.
d) Não se deve fazer o uso de presilhas pois elas anulam os efeitos do cinto
de segurança.
23. "É uma parte da via, mas diferenciada da pista de rolamento, destinada à
parada ou estacionamento de veículos em situação de emergência, à
circulação de pedestres e de bicicletas, neste último caso, quando não
houver local apropriado." Trata-se:
a) das curvas.
b) da faixa de ultrapassagem.
c) do acostamento.
d) do estacionamento.
Responda as três seguintes questões de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro:
24. De acordo com o art. 64. "As crianças com idade inferior a _______ anos
devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções
regulamentadas pelo CONTRAN." Completa corretamente a lacuna:
a) cinco.
b) oito.
c) dez.
d) doze.
25. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é infração;
a) gravíssima.
b) grave.
c) média.
d) leve.

26. De acordo com o art. 304. "Deixar o condutor do veículo, na ocasião do
acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo
diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública,
o condutor terá como penas:
a) detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir
elemento de crime mais grave.
b) detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
c) detenção, de seis meses a três anos e multa.
d) multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor.
27. Em que situação deve-se soltar o cinto de segurança de uma vítima que
sofreu um acidente?
a) Quando a vítima estiver consciente.
b) Quando a vítima apresentar um ferimento externo com sangramento.
c) Quando o cinto de segurança dificultar a respiração.
d) Em nenhuma situação deve-se soltar o cinto de segurança da vítima.
Assinale a alternativa que indica corretamente o significados das seguintes
sinalizações:

28.
a) Dê a preferência.
b) Perigo a frente.
c) Rotatória.
d) Passagem obrigatória.

29.
a) Ponte estreita.
b) Declive acentuado.
c) Pista dividida.
d) Estreitamento de pista ao centro.

30.
a) Altura máxima permitida.
b) Largura máxima permitida.
c) Velocidade máxima permitida.
d) Comprimento máximo permitido.

