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INSTRUÇÕES

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 20 questões, numeradas de 1 a 20.
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 LAVRINHAS
Processo seletivo 01/2019
Função: Motorista
Português

1- Cascão afirma que fez uma boa ação pois:
a) ligou para seus amigos demonstrando sua atenção e carinho com eles.
b) atendeu o orelhão na rua, tipo de telefone que está ultrapassado hoje em
dia.
c) interrompeu o banho de seus amigos.
d) não tomou banho.

2-Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Cebolinha pediu ajuda do seu anjo da guarda pois estava com medo de
apanhar da Mônica.
b) O anjo da guarda do Cebolinha veio ao seu auxílio.
c) Tanto o Cebolinha como seu anjo da guarda apanharam da Mônica.
d) Cebolinha ficou contente com a resolução do problema.

3-De acordo com a tirinha, pode-se afirmar que:
a) O celular novo da Mônica tira fotos e baixa jogos.
b) Mônica comprou o celular exclusivamente para realizar ligações.
c) Magali não quer falar com a Mônica no celular.
d) Mônica não quer que Magali telefone para ela porque ela não gosta da
Magali.
4-A expressão “É irado” pode ser substituída, sem perder seu significado no
contexto, por:
a) É raivoso.
b) É excelente.
c) É furioso.
d) É zangado.
5-Qual o tempo de verbo tirar na frase: “Magá, olha que legais as fotos que tirei
com meu celular novo”:
a) pretérito perfeito.
b) pretérito imperfeito.
c) futuro do presente.
d) futuro do pretérito.
Conhecimentos Gerais
6- Complete o Artigo 157 da Lei Orgânica de Lavrinhas
O Município aplicara, anualmente, nunca menos de _________________ da
receita resultante de impostos e das transferências recebidas do Estado e da
União na manutenção e no desenvolvimento do ensino
a) 55%- cinquenta e cinco por cento
b) 50 % cinquenta por cento
c) 70 % setenta por cento
d) 25% vinte e cinco por cento

7-Segundo o artigo 145 da Lei Orgânica de Lavrinhas, são atribuições do
Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde:
I - Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde,
II - Planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do
SUS, em articulação com a sua direção estadual;
III - Gerir, executar, controlar e avaliar as ações referentes às condições e aos
ambientes de trabalho,
Está correto em:
a) I e II
b) II e III
c) I, e III
d) I, III e III
8-O município de Lavrinhas teve origem no povoado fundado por Honório
Fidélis do Espírito Santo e Manoel Novaes da Cruz, em 1828, em torno da
Capela de São Francisco de Paula, na localidade denominada Pinheiros. Este
povoado levou inicialmente o nome de:
a) Pinherinho
b) São Francisco de Paula dos Pinheiros
c) Lavrinhas
d) Queluz
9-A prefeitura de Lavrinhas informa que intensificou as ações contra a Dengue
na cidade e que trabalha incansavelmente para que município fique livre da
Dengue. O município recebeu 28 notificações de possíveis casos de Dengue
das quais 10 casos foram positivas, 5 negativas e as demais ainda estão em
análise no Instituto Adolfo Lutz.
Assinale a alternativa correta :Os casos estão concentrados no bairro:
a) Masivou
b) Capela do Jacu
c) Village Campestre
d) Pinheiros
10- Fundada em 1874, a estação ferroviária é um dos principais pontos da
cidade. Ela foi inaugurada
a) por Dom Pedro II
b) por Dom Pedro I
c) Pelos cafeeiros
d) Pelo Prefeito de Queluz

Conhecimentos Específicos:
11. Julgue as seguintes afirmativas:
I. Todos os sistemas e componentes do seu veículo se desgastam com o uso.
II. O desgaste de um componente pode prejudicar o funcionamento de outros e
comprometer a sua segurança.
III. Deve-se observar a vida útil e a durabilidade definida pelos fabricantes para
os componentes, dentro de certas condições de uso.
São corretas:
a) apenas afirmativa I.
b) afirmativas II e III.
c) afirmativas I e II.
d) todas afirmativas.
12. Pneus murchos:
a) têm sua vida útil diminuída.
b) diminuem o consumo de combustível.
c) aumentam a capacidade de frenagem do veículo.
d) melhoram a estabilidade do veículo.
13. Em um declive acentuado deve-se:
a) Testar os freios e manter o câmbio engatado numa marcha reduzida durante
a descida.
b) Descer com o veículo desengrenado.
c) Desligar o motor nas descidas para economizar combustível.
d) Freiar bruscamente antes de iniciar a descida.
Responda as três seguintes questões de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro
14. Nas interseções e suas proximidades:
a) o condutor deverá efetuar ultrapassagem pela esquerda.
b) o condutor deverá efetuar ultrapassagem pela direita.
c) o condutor deverá aumentar sua velocidade.
d) o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.

15. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações,
EXCETO:
a) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, apenas
durante a noite e nos túneis desprovidos de iluminação pública e nas rodovias
interestaduais.
b) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com
outro veículo ou ao segui-lo.
c) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de
tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada
para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para
indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no
sentido contrário.
d) O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo
quando sob chuva forte, neblina ou cerração.
16. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de
audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião
da concessão ou da renovação da licença para conduzir é infração:
a) gravíssima.
b) grave.
c) média.
d) leve.
17. Quando uma vítima sai andando após um acidente, é correto:
a) Usar seu próprio veículo para levar a vítima à um hospital.
b) Aconselhá-la a parar de se movimentar e aguardar o socorro em local
seguro.
c) Imobilizar a vítima, colocando-a no chão até a chegada do socorro.
d) Não interferir na atitude pois provavelmente a vítima não tem lesões graves.
Assinale a alternativa que indica corretamente o significados das seguintes
sinalizações:

18.
a) Proibido seguir em linha reta.
b) Sentido proibido.
c) Siga em frente com cuidado.
d) Proibido mudar de faixa.

19.
a) Ultrapassagem à frente.
b) Pista dividida.
c) Início de pista dupla.
d) Área com risco de desmoronamento.

20.
a) Conserve-se à direita.
b) Sentido direito obrigatório.
c) Vire à direita.
d) Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita.

