Nome do Candidato

Inscrição

Prefeitura Municipal
de Roseira

Caderno
de Prova

Data 09/01/2022

2h00 de duração
25 questões

Cargo: Motorista

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 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 e o caderno de questões ao fiscal. Poderá ser levado
somente o gabarito provisório de respostas.
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Função: Motorista
Raridade
A Arara
É uma ave rara
Pois o homem não ara
de ir ao mato caçá-la
para a 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 ara
de caçar arara,
hoje uma ave rara,
ou a arara some
ou então muda seu nome
para arrara.
José Paulo Paes
Responda as questões abaixo de acordo com o poema Raridade.
1-Sobre as afirmações sobre o texto:
I-Fala sobre a extinção dos animais.
II-O jogo de palavras, que faz com que "Arara" vire "Arrara.
III-Fala da vida do animal fora do seu habitat natural.
São corretas:
a) I e III.
b) II e III.
c) I e II.
d) I, II e III.
2-O antônimo de escarcéu é:
a) Barulho.
b) Algazarra.
c) Silencio.
d) Tumulto.
3-Ave rara significa:
a) Bonita pelo colorido das penas.
b) Criada na Amazônia.
c) Que não é comum.
d) Todas as alternativas estão corretas.

4-Assinale a frase escrita corretamente.
a) As cozinheiras dedicadas ganhou prêmios pelos trabalho delas.
b) As cozinheiras dedicada ganharam prêmio pelo trabalhos dela.
c) As cozinheira dedicada ganhou prêmio pelo trabalhos dela.
d) As cozinheiras dedicadas ganharam prêmios pelo trabalho delas.
5-Assinale a alternativa em que a palavra destacada expressa sentido de
posse.
a) Prefiro não emprestar meus carros.
b) Eu prefiro não emprestar os carros.
c) Prefiro emprestar os carros a elas.
d) Nós preferimos não emprestar os carros.

Matemática
Sabendo-se que o aluguel de uma máquina custa R$8,50 por hora, responda
as 3(três) questões seguintes:
6-Quanto Carlos gastará para alugar a máquina por 8 horas?
a) R$ 50,00
b) R$ 55,00
c) R$ 58,00
d) R$ 68,00
7-Maria tem três notas de R$20,00. Quantas horas completas ela pode alugar
da máquina?
a) 7 horas.
b) 8 horas.
c) 9 horas.
d) 10 horas.
8-André tem R$50,00. Quantas horas completas ela pode alugar a máquina e
quanto receberá de troco?
a) 5 horas; R$ 6,50
b) 5 horas; R$ 7,50
c) 6 horas; R$ 4,50
d) 6 horas; R$ 5,50
9-Márcia comprou 4 cadernos pagou R$ 15,00. Quanto ela gastará para
comprar 20 cadernos?
a) R$ 60,00
b) R$ 65,00
c) R$ 75,00
d) R$ 85,00
10-Sabendo que para fazer uma receita de bolo, Bianca utilizou 4 xícaras de
farinha que correspondem a 640g de farinha, quantas gramas de farinha possui
1 xícara?
a) 150g

b) 160g
c) 170g
d) 180g

Conhecimentos gerais
11-Professor, escritor e historiador, José Luiz Pasin especialista em história,
geografia, literatura e turismo, dedicou sua vida na defesa e divulgação da
cultura regional e do meio ambiente do Vale do Paraíba. Idealizou o IEV
(Instituto de Estudos Valeparaibanos), sediado em Lorena, participou da
criação do Museu Frei Galvão, em Guaratinguetá. Realizou inúmeros saraus e
lançamentos de livros
a) Na Fazenda Boa Vista, em Roseira.
b) Na Câmara Municipal de Roseira.
c) Na Prefeitura Municipal de Roseira.
d) Na Fazenda São José, em Roseira.
12-No vacinômetro sobre a covid, postado pela Prefeitura de Roseira, consta
que a cidade já aplicou as seguintes vacinas:
a) Butantan, Fiocruz.
b) Fiocruz, Pfizer.
c) Butantan, Fiocruz, Pfizer.
d) Butantan, Fiocruz, Pfizer, Janssen.
13-Novas evidências de que a variante __________ do coronavírus afeta o
trato respiratório superior, causando sintomas mais leves do que as variantes
anteriores, estão surgindo, disse uma autoridade da Organização Mundial de
Saúde (OMS) terça-feira (04/01/22). Completa corretamente a lacuna:
a) ômicron.
b) H1N1.
c) Influenza.
d) H3N2.
14-Complete:
O povoado que deu origem ao município de Roseira surgiu por volta de
________________, na margem do caminho real que ligava São Paulo ao Rio
de Janeiro.
a) 1850
b) 1650
c) 1750
d) 1808
15-Pais que está sendo considerado o mais pobre da América do Sul:
a) Brasil
b) Venezuela
c) Paraguai
d) Equador

Conhecimentos específicos
16-O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte
coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de
passageiros, deverá:
a) reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo
com vistas à segurança dos pedestres.
b) manter a velocidade e continuar dirigindo normalmente.
c) aumentar a velocidade para passar o mais rápido possível.
d) buzinar antes de efetuar a ultrapassagem para alertar os outros motoristas.
17-Onde não existir sinalização regulamentadora, nas vias urbanas de trânsito
rápido a velocidade máxima será de:
a) sessenta quilômetros por hora.
b) oitenta quilômetros por hora.
c) noventa quilômetros por hora.
d) cem quilômetros por hora.
18-Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa
que determine dependência constitui infração:
a) leve.
b) média.
c) grave.
d) gravíssima.
19-Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de
local não sinalizado, no caso de rotatórias, terá preferência de passagem:
a) o que vier pela direita do condutor.
b) o que vier pela esquerda do condutor.
c) o que estiver circulando por ela.
d) o que estiver em maior velocidade.
20-Sinalização que tem por finalidade alertar os usuários da via para condições
potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Trata-se da sinalização:
a) de indicação.
b) de regulamentação.
c) de advertência.
d) de serviços e apoio.
Nas próximas 5 (cinco) questões, assinale a alternativa que indica
corretamente o significado da placa:

21.

a) proibido mudar de faixa.
b) proibido ultrapassar.
c) proibida circulação veículos automotores.
d) proibido mudar de faixa.

22-

a) peso máximo permitido.
b) comprimento máximo permitido.
c) largura máxima permitida.
d) altura máxima permitida.

23-

a) proibido parar.
b) proibido estacionar.
c) proibido encostar.
d) proibido parar e estacionar.

24-

a) mão dupla adiante.
b) estreitamento de pista.
c) desvio.
d) pista sinuosa.

25-

a) pedestres.
b) obras.
c) circulação exclusiva.
d) área escolar.

