Inscrição

Nome do Candidato

Prefeitura Municipal
de Silveiras

Caderno
de Prova

Data 13/11/2022

2h00 de duração
30 questões

Cargo: Motorista

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, preferencialmente 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.
-

Ao entregar a prova o candidato deverá deixar o prédio e não poderá utilizar os sanitários.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
Concurso Público 01/2022
Cargo: Motorista
PORTUGUÊS
1-Leia a tirinha a seguir e responda:

Qual emoção a interjeição “ara!” expressa no último balão?
a) Felicidade.
b) Indignação.
c) Tristeza.
d) Alegria.
2-Leia e analise as afirmações sobre a tirinha da questão anterior:
I) Ao reclamar da nota, Chico Bento acaba confessando que copiou as
respostas da prova do amigo;
II) Pela expressão no rosto da professora, ela não sabia que Chico tinha colado
na prova;
III) Chico Bento tirou nota menor que o Zé Lelé porque ele colou na prova.
a) I, II e III estão corretas.
b) I e III estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) Apenas a III está incorreta.
3-Qual alternativa tem apenas palavras paroxítonas?
a) ureia, seita, feudo
b) dueto, opinião, ureia
c) feudo, seiva, pintar
d) deixa, ureia, popular
4-Marque a alternativa que tenha o uso correto da vírgula.
a) Londrina 26 de setembro de 2021.
b) Pascoalina estuda bastante logo terá um bom desempenho na prova.
c) A menina ficará muito feliz, se você lhe der aquela boneca.
d) O noivo da professora, veio trazer flores para ela.

5-Leia a tirinha abaixo e marque a alternativa incorreta:

a) Mafalda não sabe inglês e por isso não entende a letra da música.
b) Mafalda não acha importante entender a letra da música para gostar dela.
c) As pessoas gostam de cachorro mesmo sem entender o que latidos
significam.
d) Para Mafalda as pessoas entendem a linguagem dos cachorros.
6-Marque a alternativa em que a palavra sublinhada está sendo usada
corretamente.
a) Chegou a hora do asserto de contas.
b) Ele concertou o carro sem ajuda de ninguém.
c) Todos foram embora, senão os anfitriões.
d) Não aceitamos pagamento por xeque.
7-Qual das alternativas apresenta palavras em ordem alfabética?
a) claro - cloro - garfo - gato
b) claro - cloro - gota - gato
c) louco - laico - parto - porta
d) claro - gato - guardião - guarda
8-Marque a alternativa que apresenta a separação silábica correta da palavra
“odisseia”.
a) o-di-ssei-a
b) o-dis-se-ia
c) o-dis-sei-a
d) odis-se-ia
9-Sobre o uso de “G” e “J” assinale a alternativa incorreta:
a) Garagem,
b) Viagem,
c) Vagem
d) Pagem
10-Assinale a alternativa na qual a frase não apresenta um número ordinal.
a) Ele foi o primeiro da turma a acertar todas as questões.
b) Ana passou em décimo terceiro lugar no vestibular.
c) Felipe foi o segundo neto da família que nasceu no Brasil.
d) Paguei apenas um terço da dívida.

CONHECIMENTOS GERAIS
11-Em 12/10/2022, Santuário do Cristo Redentor comemorou 91 anos de
criação. o Cristo Redentor foi escolhido como uma das Novas Sete Maravilhas
do Mundo, Esta estátua fica na cidade:
a) São Paulo
b) Rio de Janeiro.
c) Curitiba
d) Porto alegre
12-A Câmara Municipal de Silveiras é constituída por :
a) 23 vereadores
b) 9 vereadores
c) 12 vereadores
d) 7 vereadores
13-Em nossa cidade temos vários pontos turísticos, os quais atraem turistas
todos os anos. Assinale apenas a alternativa que apresenta pontos turísticos
de Silveiras
a)Cadeia Pública, Rancho do Tropeiro, Praça da Matriz
b) Rancho da Pamonha, Igreja Nossa Senhora da Luz, Cachoeira Véu da
Noiva
c) Parque da Fragada, Monumento ao Expedicionário
d) Câmara Municipal, Bairro dos Gatos, Fonte de Luz
14-Silveiras é um município brasileiro do estado de São Paulo, na microrregião:
a) De Bananal.
b) De Cruzeiro
c) De Cunha
d) De Queluz
15-Assinale a alternativa que contém todos os municípios limítrofes de
Silveiras:
a) Lavrinhas, Queluz , Areias , Cunha , Cachoeira Paulista, Cruzeiro.
b) Lavrinhas, Queluz , Areias , Cunha , Lorena , Cruzeiro.
c) Lavrinhas, Queluz , Areias , Cunha , Lorena , Cachoeira Paulista, Cruzeiro.
d) Lavrinhas, Queluz , Cunha , Lorena , Cachoeira Paulista
16-O Dia do Tropeiro é festejado, em Silveiras:
a) Durante a festa dos Reis Magos
b) Durante a festa da Padroeira
c) Último domingo do mês de agosto
d) Conforme determinações do Fundo Social da Prefeitura
17-O nome do atual Prefeito de Silveiras é:
a) Guilherme Carvalho da Silva
b) Matheus Mota
c) Pedro Paulo Campos
d) Laurindo Garcez

18-Em qual ano foi criada a cidade de Silveiras
a) 1857.
b) 1883.
c) 1912.
d) 1830
19-A Ucrânia está sendo atacada:
a) Pela Alemanha.
b) Pela Rússia.
c) Pela China.
d) Pelos Estados Unidos.
20-Participaram em 2022, no segundo turno, da eleição para presidente da
República no Brasil :
a) Lula e Ciro Gomes
b) Bolsonaro e Ciro Gomes.
c) Lula e Simone Tebet
d) Lula e Bolsonaro

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

21-Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor
deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos
equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de
combustível suficiente para chegar ao local de destino.
b) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
c) No trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, a circulação
far-se-á pelo lado esquerdo da via, não se admitindo exceções.
d) O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o
seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista,
considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas.
22-“Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no
mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos
________ e de ________, quando não houver faixa especial a eles destinada,
e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos
de ________ ”. Preenche as lacunas corretamente, respectivamente:
a) mais lentos; maior porte; maior velocidade.
b) mais rápidos; maior porte; menor velocidade.
c) mais lentos; menor porte; menor velocidade.
d) mais lentos; menor porte; maior velocidade.

23-Sobre ultrapassagem é CORRETO afirmar que:
a) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar
ultrapassagem.
b) Os veículos mais lentos, quando em fila, não deverão permitir
ultrapassagem.
c) O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de
direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade
suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de
pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.
d) É estritamente proibido ultrapassar um veículo de transporte coletivo que
esteja parado.
24-O condutor poderá frear bruscamente seu veículo:
a) sob nenhuma hipótese.
b) somente quando outro veículo quiser ultrapassá-lo.
c) somente quando outro veículo buzinar.
d) somente por razões de segurança.
25-O embarque e o desembarque:
a) devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor.
b) devem ocorrer sempre do lado da calçada, inclusive para o condutor.
c) devem ocorrer sempre do lado da rua, exceto para o condutor.
d) devem ocorrer sempre do lado da rua, inclusive para o condutor.
26-Respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via, a velocidade
mínima não poderá ser inferior à:
a) 25% da velocidade máxima estabelecida.
b) metade da velocidade máxima estabelecida.
c) 60% da velocidade máxima estabelecida.
d) 80% da velocidade máxima estabelecida.
27-Para segurança no trânsito é fundamental se manter atento na direção. É
atitude correta do condutor:
a) ao fazer refeições no veículo, utilizar apenas uma mão.
b) observar o movimento geral do trânsito, olhando os retrovisores
periodicamente.
c) observar outdoors, propagandas e faixadas do comércio ao dirigir.
d) ao falar no telefone dar preferência para o viva voz, mantendo as duas mãos
no volante.
28-Qual atitude correta do motorista frente a um congestionamento?
a) buzinar insistentemente para o trânsito fluir.
b) sinalizar frequentemente com a luz alta.
c) mudar constantemente para faixas que estejam andando mais rapidamente.
d) manter-se calmo e seguir na sua faixa.
29-Cláudio se envolveu em um acidente com uma moto e decidiu transportar
em seu veículo a vítima, antes de solicitar auxílio de equipes de emergência,
mesmo possuindo formas de acionar os profissionais especializados. Sobre
esse procedimento, pode-se afirmar que:

a) deve ser evitado porque pode agravar o estado da vítima e gerar outras
complicações de saúde.
b) deve ser estimulado pois assim a vítima será atendida mais rapidamente.
c) deve ser estimulado porém a vítima deve ser mantida de capacete.
d) deve ser estimulado somente se a vítima estiver com fraturas expostas.
30-São atribuições do cargo de motorista:
I. vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, molas, o nível de
combustível, água e óleo do cárter, testar freios e parte elétrica para certificarse de suas condições de funcionamento, e informar as anormalidades ao
responsável pelo gerenciamento da frota de veículos;
II. examinar as ordens de serviços para dar cumprimento à programação
estabelecida;
III. dirigir veículos do Município e, quando necessário, observado a categoria do
condutor;
IV. recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para
possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo, inclusive informando as
anormalidades por ventura existentes.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
d) I, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.

