CARGO: MOTORISTA
Português
Sobre o escorpião
Os acidentes com escorpião estão em franco crescimento, principalmente no interior de São
Paulo onde ocorre a maioria dos acidentes graves.
Prevenção de acidentes com escorpiões:
Limpar periodicamente os terrenos baldios, próximos às residências; evitar o acúmulo de entulho,
pilhas de tijolos, madeiras; não deixar lixo descoberto, procurar enterrá-lo ou ensacá-lo.
Cuidar do jardim, aparando a grama, evitando trepadeiras e folhagens muito densas junto às
casas.
Vedar as soleiras das portas e fechar as janelas, se possível com tela, antes do anoitecer.
Limpar a casa periodicamente, fazendo uma limpeza cuidadosa atrás dos móveis, quadros, etc.
Principalmente em zonas rurais sacudir as roupas e calçados antes de usá-los.
Não virar paus, pedras, ou enfiar as mãos desprotegidas em buracos.
Andar calçado e usar luvas de raspa de couro para trabalhar em zona rural, ou dependendo do
serviço (limpeza de jardim, remoção de madeira, entulho, etc).
IMPORTANTE: Toda pessoa agredida por escorpiões deve ser encaminhada ao Pronto Socorro
e se possível levar o escorpião para identificação. Lembre-se sempre que a rapidez de
atendimento em acidentes com qualquer animal peçonhento pode significar a diferença entre a
vida e a morte. A auto medicação pode ser fatal e não deve ser realizada. Procure sempre um
médico e o pronto socorro mais próximo.
Assinale a alternativa correta:
1a)
b)
c)
d)

A maioria dos acidentes graves pela mordida do escorpião ocorre:
Na área mais pobre do pais.
No estado de São Paulo
Em cidades praianas
Na Amazônia devido a umidade das florestas

2a)
b)
c)
d)

A pessoa mordida pelo escorpião deverá: Assinale a alternativa correta
Limpar o local atacado com álcool e tomar aspirina para não ter febre.
Apertar o local agredido para que o veneno seja tirado.
Fazer um torniquete no local afetado.
Ir ao Pronto Socorro para ser medicado

3-Para evitar o aumento destes animais devemos
a) Cuidar do jardim e limpar a casa de 15 a 15 dias
b) Nas zonas rurais sacudir as roupas e calçados antes de usa-los.
c) Andar calçado e usar luvas de raspa de couro para trabalhar em zona rural, ou
dependendo do serviço
d) Vedar as soleiras das portas e fechar as janelas, se possível com tela, antes do anoitecer.
4-Analise as frases e complete as lacunas utilizando MAL ou MAU:
I- A seleção brasileira jogou _______, por isso sofreu derrota diante da Alemanha.
II-Como não estudou, era evidente que iria _______ na prova.
III-É uma pessoa que vive sempre de ______ humor.
IV-A dengue é um _____ que tem assolado muitos estados brasileiros.
a) Mal, mal. mal, mal
b) Mau, mau, mau, mau
c) Mal, mal, mau, mal
d) Mau, mau, mal, mal

5- Marque a alternativa correta que contém o antônimo da palavra “depois”.
a) Antes.
b) Logo.
c) Amanhã.
d) Á direita.
Conhecimentos Gerais
6-De acordo com a Lei Orgânica do Município de Queluz: "A sede do Município dá-lhe o nome e
tem a categoria de ________, enquanto a sede do Distrito tem a categoria de _________ "
a) cidade, vila.
b) vila, cidade.
c) estado, logradouro.
d) município, bairro.
7-De acordo com a Lei Orgânica do Município de Queluz, o Governo Municipal é constituído:
a) pelos Poderes Legislativo e Executivo, dependentes entre si.
b) pelos Poderes Legislativo e Executivo, independentes e harmônicos entre si.
c) pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, dependentes entre si.
d) pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si.
8-- No dia 16/02/2019 terminou o horário de verão que vigorou para vários Estados do Brasil.
Qual dos Estados abaixo não utilizou o horário de verão?
a) Goiás
b) Espírito Santo
c) Mato Grosso
d) Tocantins
9- Ex-alunos matam oito pessoas em ataque a escola na Grande São Paulo, em 13 de março de
2019. O massacre ocorreu na cidade de:
a) Suzano
b) Mogi das Cruzes
c) Campinas
d) São Bernardo do Campo
10- A cidade de Queluz conta com:
a) 11 vereadores
b) 9 vereadores
c) 10 vereadores
d) 13 vereadores.
11-Qual deputado federal reeleito em 2018, pelo PSOL-RJ, anunciou que não assumiria o novo
mandato em 2019 por ter recebido diversas ameaças de morte nos últimos meses?
a) Celso Russomanno.
b) Jean Wyllys.
c) Kim Kataguiri.
d) Tiririca.
12-Em que ano foi promulgada a atual Lei Orgânica de Queluz?
a) 2018
b) 2016
c) 2013
d) 2019

13- Em que data é comemorada, festa tradicional em Queluz, em homenagem ao padroeiro da
cidade?
a) 24 de junho
b) 15 de maio
c) 18 de novembro
d) 18 de janeiro
14- Segundo estimativa do IBGE, qual a população atual da cidade de Queluz?
a) 21.250 pessoas
b) 13.228 pessoas
c) 8.524 pessoas
d) 9.250 pessoas
15-Durante a revolução de 1932. O que foi dinamitado e destruído no município de Queluz?
a) Ponte
b) Cristo Redentor
c) Estação Ferroviária
d) Prefeitura
Conhecimentos Específicos:
16- Segundo o artigo 251, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é considerado como
infração de trânsito a utilização do pisca - alerta, exceto em:
a) Imobilizações e situações de emergência.
b) Necessidade de parar a noite.
c) Sempre que precisar parar o veículo.
d) Somente quando o veículo quebrar ou apresentar mal funcionamento.
17- O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) estabelece na falta de sinalização, os seguintes
limites: - nas vias urbanas (dentro das cidades): _______ nas vias de trânsito rápido, _______
nas vias arteriais, _______ nas vias coletoras e _______ nas vias locais.
A alternativa que preenche respectivamente e corretamente as lacunas é:
a) 100km/h, 80km/h, 60km/h e 50km/h
b) 80km/h, 60km/h, 40km/h e 30km/h
c) 100km/h, 60km/h, 40km/h e 30km/h
d) 80km/h, 60km/h, 40km/h e 20km/h
18- Os Equipamentos de Proteção Individual são de uso obrigatório para a realização de
diversos tipos de trabalho, visando prevenir a ocorrência de acidentes. Cada profissão, exige um
tipo de proteção. São exemplos de EPIs exceto.
a) Óculos de proteção
b) Luvas de raspa de couro
c) Escadas com degrau antiderrapante.
d) Sapatos com biqueira de aço.
19 - Um componente fundamental para o bom funcionamento de um motor é o filtro de
combustível, que tem por finalidade:
a) Filtrar as impurezas do ar que entra em contato com o combustível
b) Filtrar o óleo lubrificante do motor.
c) Aumentar a pressão do combustível.
d) Filtrar as impurezas presentes no combustível.

20- O ato de dirigir exige 100% de atenção do motorista, pois a imprudência pode colocar muitas
vidas em risco. Por isso, utilizar o celular enquanto dirige é considerado uma multa:
a) Leve
b) Média
c) Grave
d) Gravíssima
21- A entrada e saída de gases dos cilindros de um motor são controladas por quais
componentes?
a) Bomba de gás
b) Válvulas
c) Controlador de fluxo de gases
d) Controlador de entrada e saída de gases
22- O óleo lubrificante do motor fica armazenado na parte inferior do motor e quando este é
acionado, o óleo é puxado pela bomba. A parte onde o óleo é armazenado é chamada de:
a) Bloco
b) Cabeçote
c) Carter
d) Câmara de armazenamento de óleo
23- Calçadas e faixas de pedestres são áreas reservadas exclusivamente ao trânsito de
pedestre. Com base nisso, o motorista que estacionar o carro na calçada estará cometendo uma
infração:
a) Leve
b) Grave
c) Gravíssima
d) Apenas um ato para advertência.
24- Em relação as multas de trânsito, analise as afirmações abaixo.
I- Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou
média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração,
nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender
esta providência como mais educativa.
II- Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve,
média ou grave passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma
infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator,
entender esta providência como mais educativa.
III- Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de qualquer natureza,
passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos
últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta
providência como mais educativa.
É uma afirmativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas I
Apenas II
Apenas III
Todas estão incorretas

25- É necessário à condução de veículos com capacidade superior a 8 lugares (mais o
motorista), segundo o artigo 145 do CTB, que, para conduzir veículo de transporte coletivo de
passageiros, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos, exceto:
a) Categoria de habilitação ‘D’.
b) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações
médias durante os últimos doze meses;
c) ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em
situação de risco, nos termos da normalização do Contran
d) Ser maior de 18 anos.

