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          ESTADO DO PIAUÍ 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

MOTORISTA 

CATEGORIA “D” 

 

TURNO: TARDE 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

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 inicio às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.esperantina2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “D” 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Que professores queremos para nossos alunos? 

  

Um olhar para o Censo Escolar de 2014 nos mostra que, embora tenhamos avançado no 1 

percentual de professores com nível superior nos últimos anos, mais da metade deles não tem formação 2 

adequada à disciplina que lecionam. Será que se os pais soubessem dessa situação eles não achariam que seus 3 

filhos deixam de receber um ensino adequado? 4 

A globalização do mundo  exige  conhecimentos profundos e complexos. Sem eles, corremos o 5 

risco de nos distanciarmos cada vez mais do sonho de nos tornarmos um país desenvolvido. Temos hoje 6 

acesso a inúmeros recursos e exemplos de como ofertar cursos de pedagogia e de licenciaturas de qualidade 7 

para superarmos esse desafio. Capacitar professores é uma política invisível do ponto de vista eleitoral. Mas é 8 

preciso que gestores tanto em nível estadual como municipal se conscientizem dessa importância. E a 9 

sociedade pode ter um papel importante nessa demanda. 10 

A valorização dos professores passa também pela existência de carreira e salários. O Piso Nacional 11 

do Magistério não é cumprido pela maioria dos estados, mesmo considerando que o rendimento médio dos 12 

professores de Educação Básica representa apenas 57,3% dos demais profissionais com a mesma formação. 13 

Atrair estudantes para essa carreira faz com que essa política tenha caráter de urgência. Todos esses fatores, 14 

que são parte das políticas educacionais, precisam se articular também com ações de valorização simbólica do 15 

professor pela sociedade, como respeito, admiração e profissionalismo. 16 

No campo das propostas e ações, a implementação da Base Nacional Curricular Comum apresenta 17 

uma oportunidade promissora de rediscutirmos a formação inicial e continuada dos educadores. Instituições 18 

públicas e privadas serão responsáveis por trazer a nova base curricular para seus alunos, de modo a valorizar 19 

o conhecimento didático. Assim, os professores poderão transformar o conhecimento formal e teórico sobre 20 

as disciplinas que lecionam em conhecimento escolar, apresentado de forma clara e atrativa aos alunos. 21 

Na formação em serviço, que ocorre ao longo da carreira do professor, a escola deve ser o espaço 22 

privilegiado de formação. Afinal, é nela que os docentes podem trocar experiências com os colegas e discutir a 23 

aprendizagem dos alunos dentro do contexto específico daquela comunidade. As ações formativas podem ser 24 

diversificadas, tendo com o coordenador pedagógico a centralidade desse processo. Tutorias, gravação e 25 

análise de aulas e protocolos são alguns exemplos que podem ser implementados pelas escolas. 26 

Finalmente, é importante destacarmos o uso de plataformas digitais com recursos didáticos, 27 

como a Escola Digital, e cursos à distância como novas ferramentas que podem estimular a autonomia do 28 

professor na construção de sua carreira. 29 

O professor é nosso bem mais precioso para o desafio de alcançarmos uma educação de 30 

qualidade. Um mestre que tenha nos apontado um caminho pode fazer toda a diferença em nossas vidas. 31 

Acredito que todos temos em nossa memória algum professor que nos marcou. Muitas vezes, essa influência 32 

pode ter acontecido com a introdução de um autor que nos fascinou, outras vezes descobrimos a beleza de 33 

uma disciplina, de um conceito ou personagem. Ou mesmo recebemos apoio em um momento difícil. Acredito 34 

que agora, por meio da pressão popular pela valorização dos docentes, podemos retribuir essa atenção e 35 

carinho. 36 

Maria Alice Setubal - 
http://educacao.uol.com.br/colunas/maria-alice-

setubal/2016/05/24/que-professores-
queremos-para-nossos-alunos.htm 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “D” 

 

 

 

 

 
01) Com referência ao questionamento que o título 

do texto encerra, o autor revela-se: 

 

(A) inseguro, uma vez que os responsáveis pela 

vida política e econômica do Brasil agem como 

se a formação do professor não interferisse na 

formação da sociedade. 

(B) irônico, visto que considera os políticos como 

pessoas irreverentes quando priorizam o 

circunstancial em lugar do fundamental, pois 

lhes interessa o que lhe rende votos. 

(C) contraditório, porque ora afirma uma coisa, 

ora, outra, insinuando que, diante dos 

desmandos políticos, fica difícil se chegar a 

uma educação adequada no Brasil. 

(D) Preocupado, mas confiante, pois aponta meios 

que permitem oferecer uma formação 

adequada aos professores. 

 

02) É uma afirmativa comprovável no texto: 

 

(A) A atual conjuntura político-socioeconômica do 

Brasil tem viabilizado significativamente o 

desenvolvimento da educação em nível 

nacional. 

(B) A situação econômica do País pode parecer 

invejável, mas em nada tem contribuído para o 

crescimento da educação. 

(C) O Brasil dispõe dos meios necessários para 

viabilizar o desenvolvimento da educação, 

tanto no âmbito municipal como no estadual, 

mas falta vontade política. 

(D) Os problemas brasileiros são mais ou menos 

crônicos e pouco têm adiantado os avanços 

conseguidos até na área da informática. 

 

03) Encerra uma silepse de pessoa a expressão 

presente na alternativa: 

 

(A) “todos temos em nossa memória algum 

professor que nos marcou.” (L.32). 

(B) “O professor é nosso bem mais precioso” 

(L.30). 

(C) “A globalização do mundo  exige  

conhecimentos profundos e complexos.” (L.5). 

(D) “Muitas vezes, essa influência pode ter 

acontecido com a introdução de um autor que 

nos fascinou,” (L.32/33). 

 

04) A expressão “de modo a” (L.19) expressa uma 

ideia de 

 

(A) concessão 

(B) finalidade 

(C) conclusão 

(D) explicação. 

 

05) Na palavra “valorização” (L.15), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

(A) um substantivo 

(B) um verbo 

(C) um adjetivo 

(D) um pronome 

 

06) No texto, a palavra "complexos" (L.5) exerce a 

mesma função sintática que a expressão 

 

(A) "dessa importância" (L.9). 

(B) "dos professores" (L.11). 

(C) "do mundo" (L.5). 

(D) "de aulas" (L.26). 

 

07) Quanto ao predicado, o nome é o núcleo da 

informação em: 

 

(A) “A valorização dos professores passa também 

pela existência de carreira e salários.” (L.11). 

(B) “A globalização do mundo  exige  

conhecimentos profundos e complexos.” (L.5). 

(C) “O professor é nosso bem mais precioso” 

(L.30). 

(D) “a implementação da Base Nacional Curricular 

Comum apresenta uma oportunidade 

promissora” (L.17/18). 

 

08) Observe a frase:  
 

“O Piso Nacional do Magistério não é cumprido pela 

maioria dos estados” (L.11/12). 
 

Transpondo-se a oração em evidência para a voz 

ativa, a forma verbal corresponderá a 

 

(A) Cumpria 

(B) Cumpre 

(C) Cumpririam 

(D) Cumpriram 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “D” 

09) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele denota é 

 

(A) "se" (L.9) — reciprocidade. 

(B) "Afinal" (L.23)— causa.  

(C) "como" (L.9)     —  conformidade. 

(D) "mesmo"(L.12)    —  concessão. 

 

10) Do ponto de vista semântico, é correto 

afirmar: 

 

(A) O conectivo "que", em " Acredito que (...) 

podemos retribuir essa atenção e carinho." 

(L.34/36), introduz, no contexto, a mesma 

relação estabelecida por "que", em " sobre as 

disciplinas que lecionam em conhecimento 

escolar," (L.20/21). 

(B) A expressão"é (...) que", em " Afinal, é nela 

que os docentes podem trocar experiências 

com os colegas " (L.23), denota, nesse caso, 

valor expletivo, sem função sintática. 

(C) A expressão "pelas escolas", em "que podem 

ser implementados pelas escolas." (L.26), 

completa o sentido do nome. 

(D) O vocábulo “muitas” em "Muitas vezes " (L.32)  

intensifica o advérbio. 

 

 

 
11) Tipo de aeronave que não necessita de pilotos 

embarcados para ser guiada. Este tipo de 

aviões é controlado à distância por meios 

eletrônicos e computacionais, sob a supervisão 

de humanos, ou mesmo sem a sua 

intervenção, por meio de Controladores 

Lógicos Programáveis (CLP). 

 

O texto refere-se a: 

(A) Satélite.  

(B) Drone.  

(C) Aeroplano.  

(D) Aeronaves. 

 

12) O rompimento da barragem de Fundão, 

localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 

35 km do centro do município brasileiro de 

Mariana, Minas Gerais, ocorreu na tarde de 5 

de novembro de 2015. Trata-se de uma 

barragem de rejeitos de mineração controlada 

pela Samarco Mineração S.A., um 

empreendimento conjunto das maiores 

empresas de mineração do mundo, a brasileira 

Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton. Tal 

desastre teve repercussão direta em qual 

importante rio da região? 

(A) Rio Doce.  

(B) Rio Fundo.  

(C) Rio Casca.   

(D) Rio Piracicaba. 

 

13) Foi sancionado em março de 2015 um 

importante diploma legal do sistema jurídico 

brasileiro. Assinale a alternativa que traz esta 

significativa mudança: 

 

(A) Novo Código Civil.   

(B) Novo Código Penal.  

(C) Novo Código de Processo Civil.  

(D) Novo Código de Processo Penal.   

 

14) Em 14/08/2015, o mundo foi testemunha da 

reabertura da embaixada americana em um 

pais que há muito tempo havia rompido 

ligações diplomáticas. Assim, depois de mais 

de cinquenta anos de rompimento oficial, os 

EUA voltaram a se reaproximar de qual país? 

 

(A) Irã  

(B) Coréia do Norte  

(C) Vietnã 

(D) Cuba 

 

15) Transmitido através da picada do mosquito 

Aedes aegypti, causa doença que embora 

raramente acarrete complicações para seu 

portador, apresenta indícios de poder causar 

microcefalia congênita (quando adquirido por 

gestante, podendo prejudicar o feto em alguns 

casos).  

 

O texto faz referência a que doença ou vírus: 

(A) Dengue 

(B) H1N1 

(C) Zika Vírus 

(D) Chikungunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE 11 A 15 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “D” 

 
 

16) Analise as afirmativas abaixo com relação ao 

Microsoft Word 2010: 

 

I. A vista Backstage proporciona acesso a 

diversas operações relacionadas com a gestão 

de documentos, como seja guardar, partilhar, 

imprimir, publicar, definir permissões, criar 

novos documentos, ou o acesso às opções 

gerais de configurações do Word. 

II. O Microsoft Word 2010 oferece a possibilidade 

de adicionar efeitos às imagens com a 

necessidade de um programa específico de 

edição. 

III. O Microsoft Word 2010 apresenta agora 

ferramenta de tradução de texto, a partir do 

separador REVER, no grupo IDIOMA. 

IV. O Microsoft Word 2010 contém agora uma 

funcionalidade, no separador Layout da Página, 

que permite capturar automaticamente o ecrã 

de qualquer aplicação que não esteja 

minimizada, inserindo a imagem resultante 

dessa captura no documento ativo. 

 

(A) As afirmativas II e IV são falsas. 

(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

(C) Apenas a afirmativa I está correta. 

(D) Existem três afirmativas verdadeiras. 

 

17) Com relação à imagem abaixo responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Microsoft Excel um usuário digitou a formula 

acima na célula A1, ao pressionar a tecla Enter o 

resultado que será obtido na célula A1 é: 

(A) 17 

(B) -17 

(C) #REF 

(D) –soma(d1:d4) 

 

 

 

 

 

 

 

18) Em relação à arquitetura dos processadores 

analise as afirmações abaixo: 

 

I. A tecnologia conhecida como CISC possui um 

grande conjunto de instruções. Ou seja, 

quanto mais instruções, maior o processador. 

II. A tecnologia conhecida como RISC têm sua 

construção mais simples, pois possuem algo 

denominado decodificador de instruções ou 

microcódigo. 

 

(A) As afirmativas I e II são verdadeiras. 

(B) As afirmativas I e II são falsas. 

(C) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

 

19) Com relação à introdução ao processamento de 

dados analise os itens abaixo sobre os tipos de 

HD e as transmissões de dados: 

 

I. HDs do tipo ATA transmitem os bits de forma 

paralela. 

II. O HD ATA ou CD ou DVD é conectado à 

controladora IDE. 

III. As conexões SATA estão em desuso. 

IV. O cabo SATA transmitem os dados de forma 

serial. 

 

(A) As afirmativas I e II são falsas. 

(B) As afirmativas II e III são falsas. 

(C) Existe apenas uma afirmativa falsa. 

(D) Existe apenas uma afirmativa verdadeira. 

 

20) Analise os itens com relação aos tipos de 

memória RAM e ROM: 

 

I. As memórias do tipo EPROM têm como 

principal característica a capacidade de 

permitir que dados sejam regravados no 

dispositivo com o auxilio de um componente 

que emite luz ultravioleta. 

II. A memória RAM trabalha em conjunto com a 

UCP, portanto, a quantidade de memória RAM 

influencia no desempenho da maquina no que 

tange a velocidade de processamento, devendo 

haver proporcionalidade entre elas. 

III. A memória Cache é um tipo de memória ROM. 

IV. A memória PROM permite uma única 

programação, geralmente, feita pela fábrica. É 

irreversível. 

 

(A) As afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 

(B) As afirmativas II, III e IV são falsas. 

(C) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 

(D) Apenas as afirmativas III e IV são falsas. 

INFORMÁTICA BÁSICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “D” 

 

 

 
 

21) Todo condutor, ao perceber que outro que o 

segue tem o propósito de ultrapassá-lo,  

deverá prestar atenção em algumas normas. 

Em relação a isso, julgue os itens e assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, 

deslocar-se para a faixa da direita, sem 

acelerar a marcha. 

II. Se estiver circulando pelas demais faixas, 

manter-se naquela na qual está circulando, 

sem acelerar a marcha. 

III. Os veículos mais lentos, quando em fila, 

deverão manter distância suficiente entre si 

para permitir que veículos que os ultrapassem 

possam se intercalar na fila com segurança. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

22) A velocidade máxima permitida para a via será 

indicada por meio de sinalização, obedecidas 

suas características técnicas e as condições de 

trânsito. Entretanto, onde não existir 

sinalização regulamentadora, a velocidade 

máxima nas estradas das rodovias será de: 
 

(A) 60 Km/h. 

(B) 70 Km/h. 

(C) 80 Km/h. 

(D) 90 Km/h.   

 

23) Em relação à sinalização de trânsito contida no 

Código Brasileiro de Trânsito, assinale a 

alternativa incorreta: 
 

(A) Sempre que necessário, será colocada ao longo 

da via, sinalização prevista neste Código e em 

legislação complementar, destinada a 

condutores e pedestres, vedada a utilização de 

qualquer outra. 

(B) O CONTRAN poderá autorizar, em caráter 

experimental e por período prefixado, a 

utilização de sinalização não prevista no Código 

Brasileiro de Trânsito. 

(C) É permitido afixar sobre a sinalização de 

trânsito e respectivos suportes, ou junto a 

ambos, qualquer tipo de publicidade, 

inscrições, legendas e símbolos mesmo que 

não se relacionem com a mensagem da 

sinalização. 

(D) 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. 

 

24) Não será obrigatória a expedição de novo 

Certificado de Registro de Veículo, quando: 

 

(A) For transferida a propriedade. 

(B) O proprietário mudar o Município de domicílio 

ou residência. 

(C) Houver a permanência da característica do 

veículo. 

(D) Houver mudança de categoria. 

 

25) As informações sobre o chassi, o monobloco, 

os agregados e as características originais do 

veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM: 

 

(A) Pela montadora, depois da comercialização, no 

caso de veículo nacional. 

(B) Pelo órgão alfandegário, no caso de veículo 

importado por pessoa jurídica. 

(C) Pelo importador, no caso de veículo importado 

por pessoa física. 

(D) Pelo fabricante, antes da comercialização, no 

caso de veículo nacional. 

 

26) Todo veículo automotor para transitar na via, 

deverá ser licenciado anualmente pelo órgão 

executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito 

Federal, onde estiver registrado o veículo. Não 

se aplica a essa regra: 

 

(A) Elétrico. 

(B) Veículo de uso bélico. 

(C) Articulado.  

(D) Reboque ou semi-reboque. 

 

27) O Certificado de Licenciamento Anual será 

expedido ao veículo licenciado, vinculado ao 

Certificado de Registro, no modelo e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN. 

Acerca do licenciamento, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

(A) O primeiro licenciamento será feito 

simultaneamente ao registro. 

(B) O veículo somente será considerado licenciado 

estando quitados os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e 

ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                    

QUESTÕES DE 21 A 40 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “D” 

(C) Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá 

comprovar sua aprovação nas inspeções de 

segurança veicular e de controle de emissões 

de gases poluentes e de ruído. 

(D) Os veículos novos estão sujeitos ao 

licenciamento e terão sua circulação regulada 

pelo CONTRAN, durante o trajeto entre a 

fábrica e o Município de destino. 

 

28) Os veículos especialmente destinados à 

condução coletiva de escolares somente 

poderão circular nas vias com autorização 

emitida pelo órgão ou entidade executivos de 

trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 

exigindo-se, para tanto deve seguir algumas 

normas. Em relação a essas, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) Registro como veículo de passageiros. 

(B) Inspeção trimestral para verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança. 

(C) Equipamento registrador instantâneo alterável 

de velocidade e tempo. 

(D) Lanternas de luz branca, fosca ou vermelha 

dispostas nas extremidades da parte superior 

dianteira e lanternas de luz amarela dispostas 

na extremidade superior da parte traseira. 

 

29) O condutor de veículo destinado à condução de 

escolares deve satisfazer alguns requisitos. 

Assinale a alternativa que não corresponde a 

essas regras: 

 

(A) Ter idade superior a vinte e um anos. 

(B) Ser habilitado na categoria D. 

(C) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações 

médias, durante os dezoito últimos meses. 

(D) Ser aprovado em curso especializado, nos 

termos da regulamentação do CONTRAN. 

 

30) A habilitação para conduzir veículo automotor 

e elétrico será apurada por meio de exames 

que deverão ser realizados junto ao órgão ou 

entidade executivos do Estado ou do Distrito 

Federal, do domicílio ou residência do 

candidato, ou na sede estadual ou distrital do 

próprio órgão, devendo o condutor preencher 

alguns requisitos. Acerca desse assunto, julgue 

os itens e assinale a alternativa em que traz 

esses requisitos de forma correta: 
 

I. Saber ler. 

II. Saber escrever. 

III. Ser penalmente putável. 

IV. Possuir Carteira de Identidade ou equivalente. 

(A) V, V, V, V 

(B) V, V, F, V 

(C) V, F, F, F 

(D) F, F, F, F 

 

31) O candidato à habilitação deverá submeter-se 

a exames realizados pelo órgão executivo de 

trânsito, na seguinte ordem: 

 

I. Noções de primeiros socorros, conforme 

regulamentação do CONTRAN. 

II. Escrito, sobre legislação de trânsito. 

III. Aptidão física e mental. 

IV. Direção veicular, realizado na via pública, em 

veículo da categoria para a qual estiver 

habilitando-se. 

 

(A) I, II, III, IV 

(B) II, I, IV, III 

(C) III, II, I, IV 

(D) IV, III, II, I 

 

32) É permitido ao pedestre, conforme o Artigo 

254 do Código Brasileiro de Trânsito: 
 

(A) Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, 

exceto para cruzá-las onde for permitido. 

(B) Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, 

pontes, ou túneis, salvo onde exista 

permissão. 

(C) Atravessar a via dentro das áreas de 

cruzamento, salvo quando houver sinalização 

para esse fim. 

(D) Andar dentro da faixa própria, passarela, 

passagem aérea ou subterrânea. 

 

33) Não é considerado como infração dirigir o 

veículo: 
 

(A) Usar calçado que se firme nos pés ou que não 

comprometa a utilização dos pedais. 

(B) Com o braço do lado de fora. 

(C) Transportar pessoas, animais ou volume à sua 

esquerda ou entre os braços e pernas. 

(D) Com incapacidade física ou mental temporária 

que comprometa a segurança do trânsito. 

 

34) As infrações punidas com multa classificam-se, 

de acordo com sua gravidade, em quatro 

categorias. A infração punida com multa de 

valor correspondente a 120 (cento e vinte) 

UFIR é a de: 
 

(A) Natureza gravíssima. 

(B) Natureza grave. 

(C) Natureza média. 

(D) Natureza leve. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “D” 

35) O infrator será submetido a curso de 

reciclagem, na forma estabelecida pelo 

CONTRAN, em algumas circunstâncias. Acerca 

dessas situações, julgue os itens e assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Quando, sendo contumaz, for necessário à sua 

reeducação. 

II. Quando suspenso do direito de dirigir. 

III. Quando se envolver em acidente grave para o 

qual haja contribuído, dependendo do processo 

judicial. 

IV. Quando condenado extrajudicialmente por 

delito de trânsito. 

V. A qualquer tempo, se for constatado que o 

condutor está colocando em risco a segurança 

do trânsito. 

 

(A) V, V, V, V, V 

(B) V, V, F, F, V 

(C) V, V, F, F, F 

(D) V, F, F, F, F 

 

36) Conforme o Artigo 269 do Código Brasileiro de 

Trânsito, a autoridade de trânsito ou seus 

agentes, na esfera das competências 

estabelecidas neste Código e dentro de sua 

circunscrição, deverá adotar certas medidas 

administrativas. Assinale a alternativa, que não 

é considerada medida administrativa: 

 

(A) Retenção do veículo. 

(B) Recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitação. 

(C) Transbordo do excesso de carga. 

(D) Privativa de liberdade. 

 

37) Os filtros que compõem os veículos têm, como 

o próprio nome sugere, a função de evitar que 

impurezas e poluentes danifiquem os sistemas 

internos do automóvel, evitando o acesso das 

impurezas ou mesmo retendo as que acessam 

o veículo pelo combustível, por exemplo. 

Dentre eles, há um que tem por função reter a 

sujeira que possa trazer bactérias para dentro 

do veículo. É feito de papel e se localiza na 

entrada do sistema de ventilação da cabine. 

Está se falando do: 

 

(A) Filtro de ar. 

(B) Filtro de combustível. 

(C) Filtro de micropoeira (ou filtro de pólen). 

(D) Filtro de óleo.  

 

38) Os equipamentos de segurança do veículo 

devem ser checados regularmente, para que 

possam cumprir suas tarefas adequadamente. 

Em relação ao item de segurança do veículo, 

assinala a alternativa incorreta: 

 

(A) O macaco e o triângulo de segurança devem 

ser verificados e devem estar em perfeitas 

condições.  

(B) O airbag, componente de segurança que 

consiste em uma bolsa de ar, acionada no caso 

de batidas de grande impacto (normalmente 

acionado em colisões a mais de 40 km/h) para 

proteger o motorista e, em alguns casos, o 

passageiro, também precisa de manutenção. A 

cada 10.000 km, o airbag deve ser revisado, e 

constatada alguma anomalia, deve-se proceder 

o conserto do sistema. 

(C) No caso dos cintos de segurança, deve-se 

observar periodicamente se há desgaste no 

cinto e se fecho está travando adequadamente. 

Como é um item obrigatório para todos os 

ocupantes do veículo, todos os cintos devem 

estar à disposição dos ocupantes, não sendo 

obrigatório para os dos bancos traseiros. 

(D) Quanto ao extintor de incêndio, sua validade 

deve ser checada e, se necessário, deve ser 

feita a substituição.  

 

39) Em termos de primeiros socorros, caso venha 

acontecer uma parada cárdio- respiratória, o 

que não se deve fazer: 
 

(A) Afastar a causa ou a vítima da causa, verificar 

o nível de consciência e manter na boca da 

vítima: dentadura, restos alimentares. 

(B) Abrir e manter desobstruída as vias 

respiratórias, para isso é preciso elevação do 

queixo e da mandíbula. Tampar as narinas com 

o polegar e o indicador e abrir completamente 

a boca da vítima. 

(C) Encher bem os pulmões e colocar a sua boca 

sobre a boca da vítima, sem deixar nenhuma 

abertura, assoprando com força até perceber a 

elevação do tórax da vítima.  

(D) Afastar a boca e destampar as narinas da 

vítima, deixando que os pulmões se esvaziem 

naturalmente e enquanto isso inspirar 

novamente. 
 

40) É considerado como parte fixa do motor: 
 

(A) Pistões ou Êmbolos 

(B) Anéis Válvulas (admissão e exaustão)  

(C) Árvores (Virabrequim de Manivelas e Bielas de 

Comando de Válvula) 

(D) Cárter.



 


