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          ESTADO DO PIAUI  

            PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O JOSE  DO PIAUI  
          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

 

MOTORISTA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 9h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.saojosepi2015@outlook.com 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: MOTORISTA 
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CARGO: MOTORISTA 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                             QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque 

o número correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

 

TEXTO  

 

Sob o signo da formação humanista e cidadã, amparada pela Lei de Diretrizes e Bases 1 

da Educação (LDB), em vigor desde 1996, as escolas vêm trilhando novos caminhos. Debates, 2 

pesquisas, feiras e outras formas de intercâmbio com o mundo, além da sala de aula, ajudam a 3 

sintonizar o aluno com a realidade lá fora. Tudo isso favorece o desenvolvimento de uma postura 4 

mais crítica e consciente por parte dos alunos. 5 

Algumas escolas no Brasil, principalmente as privadas, vêm dando mais ênfase à 6 

orientação vocacional do estudante. O importante não é só ele ter uma ideia da profissão que 7 

deseja seguir, mas não se iludir com a possibilidade de ascensão apenas com o diploma 8 

universitário. Não há estudo que aponte uma profissão com retorno garantido. O êxito na carreira 9 

é resultado do esforço profissional, da atualização contínua e das oportunidades do mercado. 10 

O foco apenas no mercado, sem seguir a vocação, pode acarretar perdas ao invés de 11 

ganhos. [...] 12 

13 
ESPECIAL ensino superior milhares de jovens sonham com o diploma. Veja, São 

Paulo. Não paginado. Informe publicitário. 

 

01) O texto evidencia 

 

(A) o novo papel social da Escola, respaldado na 

LDB. 

(B) a importância de o universitário estar bem 

informado sobre as ofertas do mercado de 

trabalho. 

(C) a necessidade de o estudante associar a 

escolha da carreira às áreas consideradas 

mais promissoras. 

(D) o empenho estudantil na busca de sucesso 

escolar, sob pena de ter "perdas ao invés de 

ganhos" na profissão. 

 

 

 

 

 

02) A leitura do texto permite afirmar: 

 

(A) As oportunidades de trabalho são diretamente 

proporcionais ao candidato que apresentar 

maior titulação. 

(B) A crença de que diploma universitário é 

passaporte para a inserção no mercado de 

trabalho não tem fundamento. 

(C) O sucesso profissional do indivíduo não 

depende somente de sua capacitação e de sua 

ininterrupta atualização, mas também das 

oportunidades mercadológicas. 

(D) O cuidado das escolas com a orientação 

vocacional do estudante se fundamenta no 

fato de que, sem o conhecimento das próprias 

habilidades, torna-se inviável o seu ingresso 

no mercado de trabalho. 
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CARGO: MOTORISTA 

03) Atente para a frase: 

 

“Não há estudo que aponte uma profissão 

com retorno garantido.” (L.9) 

 

É correto afirmar: 

 

(A) O vocábulo “profissão” não possui dígrafo. 

(B) A palavra “estudo” funciona como 

complemento do verbo com o qual se 

relaciona. 

(C) A forma linguística “uma” exerce a função de 

numeral. 

(D) O vocábulo  “estudo” funciona como sujeito do 

verbo com o qual se relaciona, posição na 

ordem inversa. 

 

04) O fragmento transcrito cuja vírgula se justifica 

pela presença de um conector de valor 

adversativo ligando oração com os mesmos 

sujeitos caracterizados como elípticos é: 

 

(A) “Debates, pesquisas, feiras e outras formas de 

intercâmbio com o mundo, além da sala de 

aula, ajudam a sintonizar o aluno com a 

realidade lá fora.”. (L.2/4). 

(B) “O foco apenas no mercado, sem seguir a 

vocação, pode acarretar perdas ao invés de 

ganhos. [...]”. (L.11/12). 

(C) “Algumas escolas no Brasil, principalmente as 

privadas, vêm dando mais ênfase à orientação 

vocacional do estudante.” (L.6/7). 

(D) “O importante não é só ele ter uma ideia da 

profissão que deseja seguir, mas não se iludir 

com a possibilidade de ascensão apenas com 

o diploma universitário.”. (L.7/9). 

 

05) Sobre os elementos linguísticos que compõem 

o texto, está correto o que se afirma em: 

 

(A) Conector “que” (L.7) refere-se a “profissão”. 

(B) O vocábulo “só” (L.7) pode ser trocado por 

sozinho sem alteração de sentido na frase. 

(C) A palavra “ algumas” (L.6) se colocada para 

depois da palavra com a qual se relaciona não 

provoca alteração de sentido. 

(D) A expressão “ao invés de” (L.11) tem sentido 

de adição. 

 

06) A alternativa em que o nome é o núcleo do 

predicado é: 

 

(A) “as escolas vêm trilhando novos caminhos.”. 

(L.2) 

(B) “Tudo isso favorece o desenvolvimento de 

uma postura mais crítica...” (L.4/5). 

(C) “Algumas escolas no Brasil, principalmente as 

privadas, vêm dando mais ênfase à orientação 

vocacional do estudante.” (L.6/7). 

(D) “O êxito na carreira é resultado do esforço 

profissional,...” (L.9/10). 

 

07) Na oração “Algumas escolas no Brasil, 

principalmente as privadas, vêm dando mais 

ênfase à orientação vocacional do estudante.” 

(L.6/7), a expressão verbal destacada indica 

uma ação: 

 

(A) Concluída no passado 

(B) Provável no futuro 

(C) Contínua no presente 

(D) Inacabada no passado 

 

08) Completa o sentido do verbo a expressão ou o 

termo transcrito em: 

 

(A) “Tudo isso” (L.4). 

(B) “orientação vocacional do estudante.” (L.7) 

(C) “o aluno” (L.4) 

(D) “da profissão” (L.7). 

 

09) A palavra que possui o mesmo número de 

fonemas de “caminhos” (L.2) é: 

 

(A) “estudo” (L.9) 

(B) “carreira” (L.9) 

(C) “profissão” (L.9) 

(D) “importante” (L.7). 

 

10) As palavras  “vocacional” (L.7), “êxito” (L.9)  

e “Debates” (L.2)  são, respectivamente: 

 

(A) Oxítona, proparoxítona, paroxítona. 

(B) Oxítona, oxítona, paroxítona 

(C) paroxítona, oxítona, paroxítona 

(D) paroxítona, paroxítona, proparoxítona. 

 

11) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

A) “formação” (L.1), “vocacional” (L.7), “sem” 

(L.11). 

B) “intercâmbio” (L.3), “feiras” (L.3), “pesquisas 

(L.3). 

C) “realidade” (L.4), “universitário” (L.9), 

“profissão” (L.7). 

D) “ajudam” (L.3), “ideia” (L.7), “mundo” (L.3). 
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CARGO: MOTORISTA 

12) Todas as palavras apresentam separação 

correta de sílaba na alternativa: 

 

(A) pro-fis-si-o-nal, a-tu-a-li-za-ção, u-ni-ver-si-

tá-rio 

(B) tril-han-do, u-ni-ver-si-tá-ri-o, fe-i-ra 

(C) car-re-i-ra, a-car-re-tar, i-de-ia 

(D) con-sci-en-te, is-so, ga-nhos 

 

13)  A palavra cuja acentuação gráfica se justifica 

pela mesma regra da palavra “intercâmbio” 

(L.3) é: 

 

(A) “êxito” (L.9). 

(B) “vêm” (L.6). 

(C) “contínua” (L.10) 

(D) “invés” (L.11). 

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 14 A 

15 ATENTE PARA A TIRINHA A SEGUIR: 

 

14)  

 
CEDRAZ. Xaxado. Passatempos. 

 
Nesses quadrinhos, o motivo que gera a confusão 

desencadeadora de humor está presente 

 

(A) na dissimulação da personagem feminina, ao 

demonstrar preocupação com o sumiço de 

Genuíno. (Quadro I). 

(B) na possibilidade de dupla leitura da resposta 

dada por Genuíno para o seu 

desaparecimento. (Quadro I). 

(C) na falsa felicidade demonstrada pela mulher 

diante do possível sucesso da personagem 

masculina com quem dialoga. (Quadro II). 

(D) no fato de a personagem feminina camuflar 

sua intenção de investigar a vida do homem, 

fingindo-se maravilhada ante os 

acontecimentos. (Quadro II). 

 

15) Através do diálogo estabelecido entre as 

personagens, pode-se afirmar que: 

 

(A) as personagens pertencem a classes sociais 

diferentes, pois observa-se que uma se 

comunica com  maior complexidade  do que a 

outra. 

(B) As personagens não se entendem porque 

fazem uso de uma linguagem que não 

obedece à língua padrão normativa da língua 

portuguesa. 

(C) A forma de se expressar de ambos os 

personagens revela a perfeita relação entre a 

fala e a escrita. 

(D) A forma de linguagem utilizada pelos falantes 

remete à comunicação informal, sem 

obediência às regras gramaticais, mas sem 

prejuízo para a comunicação entre eles.  

 

 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
 

 

16) NÃO é número par: 

 

(A) 746 

(B) 654 

(C) 253 

(D) 982 

 

17) Qual o resultado da operação aritmética 

abaixo? 

 

2 x 96 – 50 x 9 + 9³ 

 

(A) 489 

(B) 471 

(C) 474 

(D) 478 

 

18) Nove dúzias de laranjas correspondem a: 

 

(A) 96 laranjas. 

(B) 108 laranjas. 

(C) 54 laranjas. 

(D) 100 laranjas. 

 

19) Uma milha corresponde a: 

 

(A) 1842 metros 

(B) 1609 metros 

(C) 1500 metros. 

(D) 1350 metros. 

 

20) Vinte e cinco hectômetros corresponde a: 

 

(A) 25 metros. 

(B) 25000 metros. 

(C) 2500 metros. 

(D) 250 metros. 
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CARGO: MOTORISTA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÕES DE 21 A 40 
 

 

21) Todo condutor, ao perceber que outro que o 

segue tem o propósito de ultrapassá-lo, 

deverá: 

 

I. Se estiver circulando pelas demais faixas, 

manter-se naquela na qual está circulando, 

acelerando a marcha. 

II. Se estiver circulando pelas demais faixas, 

manter-se naquela na qual está circulando, 

sem acelerar a marcha. 

III. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, 

deslocar-se para a faixa da direita, sem 

acelerar a marcha. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) II e III 

(D) I e III 

 

22) Sobre as normas gerais de circulação e 

conduta no trânsito, assinale a opção 

INCORRETA. 

 

(A) Antes de iniciar qualquer manobra que 

implique um deslocamento lateral, o condutor 

deverá indicar seu propósito de forma clara e 

com a devida antecedência, por meio da luz 

indicadora de direção de seu veículo, ou 

fazendo gesto convencional de braço. 

(B) O condutor deverá, a todo momento, ter 

domínio de seu veículo, dirigindo-o com 

atenção e cuidados dispensáveis à segurança 

do trânsito. 

(C) O condutor que tenha o propósito de 

ultrapassar um veículo de transporte coletivo 

que esteja parado, efetuando embarque ou 

desembarque de passageiros, deverá reduzir a 

velocidade, dirigindo com atenção redobrada 

ou parar o veículo com vistas à segurança dos 

pedestres. 

(D) 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. 

 

 

23) O condutor utilizará o pisca-alerta nas 

seguintes situações: 

 

I. Sempre que entender necessário. 

II. Quando a regulamentação da via assim o 

determinar. 

III. Em imobilizações ou situações de emergência. 

 

É correto o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) II e III 

(C) I e II 

(D) I, II e III 

 

24) Ao regular a velocidade, o condutor deverá 

observar constantemente as condições físicas 

da via, do veículo e da carga, as condições 

meteorológicas e a intensidade do trânsito, 

obedecendo aos limites máximos de 

velocidade estabelecidos para a via, além de: 

 

(A) Indicar, de forma clara, com a antecedência 

necessária e a sinalização devida, a manobra 

de redução de velocidade. 

(B) Não obstruir a marcha normal dos demais 

veículos em circulação sem causa justificada, 

transitando a uma velocidade anormalmente 

reduzida. 

(C) Sempre que quiser diminuir a velocidade de 

seu veículo deverá antes certificar-se de que 

pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes 

para os outros condutores, a não ser que haja 

perigo iminente; 

(D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas. 

 

25) Nas paradas, operações de carga ou descarga 

e nos estacionamentos, o veículo deverá ser 

posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao 

bordo da pista de rolamento e junto à guia da 

calçada (meio-fio), admitidas as exceções 

devidamente sinalizadas. A respeito disso, 

observe os itens a seguir. 

 

I. O estacionamento dos veículos sem abandono 

do condutor poderá ser feito somente nos 

locais previstos no Código de Trânsito 

Brasileiro ou naqueles regulamentados por 

sinalização específica. 

II. O estacionamento dos veículos motorizados de 

duas rodas será feito em posição 

perpendicular à guia da calçada (meio-fio) e 

junto a ela, salvo quando houver sinalização 

que determine outra condição. 
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CARGO: MOTORISTA 

III. Nas vias providas de acostamento, os veículos 

parados, estacionados ou em operação de 

carga ou descarga deverão estar situados 

dentro da pista de rolamento. 

 

É FALSO o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) II 

(C) III 

(D) I, II e III 

 

26) São espécies de vias rurais: 

 

I. Estradas. 

II. Rodovias. 

III. Via arterial. 

IV. Via de trânsito rápido. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) III e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) I e II 

(D) I, II e III 

 

27) Onde não existir sinalização regulamentadora, 

a velocidade máxima nas vias urbanas será 

de: 

 

(A) Cento e dez quilômetros por hora, nas vias de 

trânsito rápido. 

(B) Oitenta quilômetros por hora, nas vias de 

trânsito rápido. 

(C) Cem quilômetros por hora, nas vias de 

trânsito rápido. 

(D) Noventa quilômetros por hora, nas vias de 

trânsito rápido. 

 

28) As provas ou competições desportivas, 

inclusive seus ensaios, em via aberta à 

circulação, só poderão ser realizadas mediante 

prévia permissão da autoridade de trânsito 

com circunscrição sobre a via e dependerão 

de: 

 

I. Prévio recolhimento do valor correspondente aos 

custos operacionais em que o órgão ou 

entidade permissionária incorrerá. 

II. Autorização expressa da respectiva 

confederação desportiva ou de entidades 

federais a ela filiadas. 

III. Contrato de seguro contra riscos e acidentes 

em favor de terceiros. 

IV. Caução ou fiança para cobrir possíveis danos 

materiais à via; 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 

 

29) Acerca da sinalização no trânsito, indique a 

opção FALSA. 

 

(A) Nas vias públicas e nos imóveis é proibido 

colocar luzes, publicidade, inscrições, 

vegetação e mobiliário que possam gerar 

confusão, interferir na visibilidade da 

sinalização e comprometer a segurança do 

trânsito. 

(B) A afixação de publicidade ou de quaisquer 

legendas ou símbolos ao longo das vias 

condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou 

entidade com circunscrição sobre a via. 

(C) A sinalização será colocada em posição e 

condições que a tornem perfeitamente visível 

e legível durante o dia e a noite, em distância 

compatível com a segurança do trânsito, 

conforme normas e especificações do 

CONTRAN. 

(D) É permitido  afixar sobre a sinalização de 

trânsito e respectivos suportes, ou junto a 

ambos, qualquer tipo de publicidade, 

inscrições, legendas e símbolos que não se 

relacionem com a mensagem da sinalização. 

 

30) Os sinais de trânsito classificam-se, dentre 

outros, em: 

 

1. Gestos do agente de trânsito e do condutor. 

2. Dispositivos de sinalização auxiliar. 

3. Verticais. 

4. Sonoros. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

(A) 7 

(B) 8 

(C) 10 

(D) 5 
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CARGO: MOTORISTA 

31) Será obrigatória a expedição de novo 

Certificado de Registro de Veículo quando: 

 

I. Houver mudança de categoria. 

II. For transferida a propriedade. 

III. For alterada qualquer característica do veículo. 

IV. O proprietário mudar o Município de domicílio 

ou residência. 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 3 

(D) 4 

 

32) As informações sobre o chassi, o monobloco, 

os agregados e as características originais do 

veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM: 

 

(A) Pelo fabricante ou montadora, antes da 

comercialização, no caso de veículo nacional. 

(B) Pelo órgão alfandegário, no caso de veículo 

importado por pessoa física. 

(C) Pelo importador, no caso de veículo importado 

por pessoa jurídica. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas. 

 

33) Para a expedição do Certificado de Registro de 

Veículo o órgão executivo de trânsito 

consultará o cadastro do RENAVAM e exigirá 

do proprietário os seguintes documentos: 

 

I. Documento fornecido pelo Ministério das 

Relações Exteriores, quando se tratar de 

veículo importado por membro de missões 

diplomáticas, de repartições consulares de 

carreira, de representações de organismos 

internacionais e de seus integrantes. 

II. Nota fiscal fornecida pelo fabricante ou 

revendedor, ou documento equivalente 

expedido por autoridade competente. 

III. Licenciamento do veículo. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) I e II 

(C) II 

(D) I, II e III 

 

 

 

 

 

34) Acerca do licenciamento de veículos, assinale 

a opção ERRADA. 

 

(A) O Certificado de Licenciamento Anual será 

expedido ao veículo licenciado, desvinculado 

do Certificado de Registro, no modelo e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN. 

(B) Os veículos novos não estão sujeitos ao 

licenciamento e terão sua circulação regulada 

pelo CONTRAN durante o trajeto entre a 

fábrica e o Município de destino. 

(C) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, 

reboque ou semi-reboque, para transitar na 

via, deverá ser licenciado anualmente pelo 

órgão executivo de trânsito do Estado, ou do 

Distrito Federal, onde estiver registrado o 

veículo. 

(D) Os veículos de aluguel, destinados ao 

transporte individual ou coletivo de 

passageiros de linhas regulares ou 

empregados em qualquer serviço remunerado, 

para registro, licenciamento e respectivo 

emplacamento de característica comercial, 

deverão estar devidamente autorizados pelo 

poder público concedente. 

 

35) O condutor de veículo destinado à condução 

de escolares deve satisfazer os seguintes 

requisitos: 

 

I. Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações 

médias durante os doze últimos meses. 

II. Ser habilitado na categoria C ou D. 

III. Ter idade superior a vinte  anos. 

IV. Ser aprovado em curso especializado, nos 

termos da regulamentação do CONTRAN. 

 

É FALSO o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III 

(B) I, II, III e IV 

(C) II e III 

(D) IV 
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CARGO: MOTORISTA 

36) A respeito do processo de habilitação, informe 

a opção INCORRETA. 

 

(A) Para conduzir veículos de outra categoria o 

condutor deverá realizar exames 

complementares exigidos para habilitação na 

categoria pretendida. 

(B) O reconhecimento de habilitação obtida em 

outro país está subordinado às condições 

estabelecidas em convenções e acordos 

internacionais e às normas do CONTRAN. 

(C) O trator de roda, o trator de esteira, o trator 

misto ou o equipamento automotor destinado 

à movimentação de cargas ou execução de 

trabalho agrícola, de terraplenagem, de 

construção ou de pavimentação só podem ser 

conduzidos na via pública por condutor 

habilitado nas categorias C ou D. 

(D) O processo de habilitação, as normas relativas 

à aprendizagem para conduzir veículos 

automotores e elétricos e à autorização para 

conduzir ciclomotores serão regulamentados 

pelo CONTRAN. 

 

37) Dirigir veículo com Carteira Nacional de 

Habilitação ou Permissão para Dirigir cassada 

ou com suspensão do direito de dirigir é uma 

infração de trânsito: 

 

(A) Leve. 

(B) Grave. 

(C) Gravíssima. 

(D) Média. 

 

38) Utilizar a via para depósito de mercadorias, 

materiais ou equipamentos, sem autorização 

do órgão ou entidade de trânsito com 

circunscrição sobre a via, é uma infração de 

trânsito grave, que pode resultar na aplicação 

da seguinte medida administrativa: 

 

(A) Remoção do veículo. 

(B) Recolhimento do documento de habilitação, 

remoção do veículo e proibição de receber 

incentivo creditício por dez anos para 

aquisição de veículos. 

(C) Remoção da mercadoria ou do material. 

(D) Retenção para o transbordo. 

 

39) Em caso de infração média, são computados 

quantos pontos na carteira de motorista? 

 

(A) Cinco pontos. 

(B) Seis pontos. 

(C) Quatro pontos. 

(D) Sete pontos. 

40) Estacionar o veículo nas esquinas e a menos 

de cinco metros do bordo do alinhamento da 

via transversal é uma infração de trânsito: 

 

(A) Gravíssima. 

(B) Grave. 

(C) Média. 

(D) Leve. 

 

 


