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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 MOTORISTA CAT. B 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: MOTORISTA CAT. “B”  

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

(Adaptado de Exame, 21/05/2016) 

 

 

 

 

 

(TEXTO) 

Pesquisadores da Argentina encontraram nas cercanias da Base Marambio, na 1 

Antártida, um fóssil de um exemplar de uma ave correspondente ao período Eoceno (de 34 2 

milhões a 56 milhões de anos atrás): o pelagornitídio, que garante ser a maior e mais antiga 3 

das aves que são conhecidas, segundo o governo do país. “Trata-se de uma ave de mais de 4 

seis metros de envergadura de asa, a maior e a mais antiga da qual se têm registro”, afirmou 5 

neste sábado o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. 6 

Segundo o estudo, este grupo de aves, que chegou a se espalhar por todo o mundo 7 

pouco tempo depois da extinção dos dinossauros, tinha asas que lhe permitia atravessar 8 

grandes distâncias, e seus leves ossos possibilitavam que pegasse altura aproveitando as 9 

correntes de ar. 10 

Há 50 milhões de anos, segundo as mais recentes pesquisas, começou um período 11 

de aquecimento da temperatura dos oceanos que provocou uma grande produtividade 12 

biológica dos mares antárticos. Portanto, os pelagornitídios e os pinguins teriam tido 13 

alimento suficiente para poder desenvolver tamanhos tão grandes. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
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01. De acordo com as ideias do Texto, julgue os itens 

abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, 

assinale a alternativa com a ordem correta das 

respostas, de cima para baixo: 

 

(__) O Pelagornitídio é a maior ave que já existiu na 

história da humanidade. 

(__) De acordo com os estudos, o Pelagornitídio não 

conviveu com os dinossauros. 

(__) O grande aquecimento das temperaturas do oceano 

causou a extinção dos Pelagornitídios. 

 

(A) V – F – F 

(B) F – V – F 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

 

02. Assinale a alternativa em que a locução verbal 

sublinhada está no mesmo tempo e modo verbal que 

“teriam tido” (linha 13), retirada do Texto: 

 

(A) Tenho estado ocupado ultimamente. 

(B) Eu poderia ter avisado sobre o novo prazo. 

(C) Nós esperávamos estudar no final de semana. 

(D) Essas pessoas devem estar perdidas.  

 

03. Em relação à pontuação do Texto, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. Manteria a correção gramatical se acrescentássemos 

uma vírgula imediatamente após a palavra “sábado” 

(linha 6). 

II. A vírgula imediatamente após a palavra “dinossauros” 

(linha 8) é utilizada para separar, em uma 

enumeração, termos de mesma função sintática. 

III. Os dois pontos após “atrás” (linha 3) são utilizados 

para explicitar termo anteriormente citado pelo autor. 

 

(A) Apenas I está correto. 

(B) Apenas II está correto. 

(C) Apenas III está correto. 

(D) Apenas I e II estão corretos. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa 

correta do acento da palavra destacada do Texto: 

 

(A) “Antártida” (linha 2): Acentuam-se todas as palavras 

proparoxítonas. 

(B) “fóssil” (linha 2): Acentuam-se as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não 

de “s”. 

(C) “atrás” (linha 3): Acentuam-se os monossílabos 

tônicos terminados em “a” (s). 

(D) “período” (linha 2): Acentuam-se as vogais tônicas 

dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 

 

05. Assinale a alternativa em que a palavra “mais” 

pertence à mesma classe gramatical que em “... 

garante ser a maior e mais antiga das aves (...)” 

(linhas 3 e 4): 

 

(A) Mais vezes de treinamento serão necessárias. 

(B) Precisamos de mais oportunidades imediatamente. 

(C) A indústria vendeu mais produtos neste mês. 

(D) Os produtos foram vendidos mais caro. 

 

06.  Quanto à classificação fonética, em “aquecimento da 

temperatura dos oceanos” (linha 12), há exatamente: 

 

(A) 3 (três) dígrafos e 1 (um) hiato. 

(B) 2 (dois) hiatos. 

(C) 1 (um) hiato e 1 (um) ditongo. 

(D) 2 (dois) ditongos e 1 (um) hiato. 

 

07.  Analise os trechos abaixo retirados do Texto. Em 

seguida, assinale a alternativa que compreende os 

que desrespeitaram as regras de concordância 

verbal da Língua Portuguesa: 

 

I. “... que garante ser a maior e mais antiga das aves que 

são conhecidas (...)” (linhas 3 e 4) 

II. “...a maior e a mais antiga da qual se têm registro. (...)” 

(linha 5) 

III. “...tinha asas que lhe permitia atravessar grandes 

distâncias (...)” (linhas 8 e 9) 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

 

08.  Os fonemas da língua portuguesa classificam-se em 

vogais, semivogais e consoantes. Podemos afirmar 

que existe semivogal na seguinte palavra retirada do 

Texto: 

 

(A) “Pesquisadores” (linha 1) 

(B) “exemplar” (linha 2) 

(C) “período” (linha 2) 

(D) “maior” (linha 3) 

 

09.  Dentre as alternativas, a melhor palavra sinônima 

para a expressão “cercanias” (linha 1) no contexto do 

Texto é: 

 

(A) Entranhas 

(B) Adjacências  

(C) Altitudes 

(D) Profundidades 
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ÁREA LIVRE 

10.  Levando-se em consideração a concordância verbal, 

assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna da frase abaixo: 

 

“Se não _______ a carteira, passaríamos por 

problemas.” 

 

(A) Tivesse trazido 

(B) Estivesse trazido 

(C) Tivesse trago 

(D) Estivesse trago 

 

11.  Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo, 

derivadas do verbo “lembrar”. Assinale a alternativa 

em que a palavra sublinhada é classificada como 

substantivo: 

 

(A) O rapaz estava lembrando os momentos bons. 

(B) A lembrança permaneceu mesmo após anos. 

(C) A história foi lembrada diversas vezes. 

(D) Quando me lembro da viagem, rio sozinha. 

 

12.  No trecho abaixo, também adaptado de Exame, 

conclui-se que há erro de grafia na seguinte palavra 

sublinhada: 

 

“O Ministério destacou que a descoberta de um número 

incompleto durante a campanha antártica de 2014 facilitou 

a revisão de todos os pelagornítidos antárticos conhecidos 

até então, o que permitiu um avanço "considerável" no 

conhecimento da diversidade e da evolução deste grupo 

de aves, cuja estinção ocorreu há 3 milhões de anos.” 

 

(A) “antártica” 

(B) “revisão” 

(C) “considerável” 

(D) “estinção”  

 

13. As sílabas são grupos fônicos emitidos em única 

pronúncia. Dessa forma, há sílaba formada por uma 

vogal sozinha – desacompanhada de outros fonemas 

- na seguinte palavra: 

 

(A) Trouxe 

(B) Juízes 

(C) Mais 

(D) Investigador 

 

14.  A palavra “coordenadoria” possui a seguinte 

separação silábica: 

 

(A) Coor-de-na-do-ri-a 

(B) Co-or-de-na-do-ria 

(C) Co-or-de-na-do-ri-a 

(D) Coor-de-na-do-ria 

 

15.  Analise a frase a seguir: “Nada acontece por acaso, 

ou seja, tudo depende de nosso esforço.”. As 

vírgulas empregadas são utilizadas devido à seguinte 

regra gramatical: 

 

(A) Utilizam-se vírgulas para isolar elemento de valor 

meramente explicativo. 

(B) Utilizam-se vírgulas para marcar orações 

subordinadas. 

(C) Utilizam-se vírgulas para isolar elementos repetidos 

em uma enumeração. 

(D) Utiliza-se vírgula para separar elementos que 

exercem a mesma função na oração. 
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CÁLCULOS 

 

 

16) O valor da expressão  , para A = 3 e B = -2, 

é um número compreendido entre. 

 

A) -3  e -2. 

B) -2 e -1. 

C) -4 e -3. 

D) -1 e 0. 

 

17) A soma dos divisores naturais do número 40 é: 

 

A) ZERO 

B) 80 

C) 100 

D) 90 

 

18) Dois irmãos têm diferença de idade de 5 anos entre 

eles. Se o irmão mais novo tem 16 anos, qual a idade 

do irmão mais velho? 

 

A) 11 anos 

B) 14 anos 

C) 19 anos 

D) 21 anos 

 

19) Dividindo-se 50
50

 por 25
25

, obtém-se: 

 

A) 2
25

 

B) 2
50

 

C) 10
25

 

D) 10
50

 

 

20) Em um grupo de 60 pessoas, 40% são homens e 

75% das mulheres são solteiras. O número de 

mulheres casadas é: 

 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Sobre as normas de trânsito, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) 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. 

B) 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. 

C) Nas interseções e suas proximidades, o condutor 

poderá efetuar ultrapassagem. 

D) O condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para 

os demais usuários da via que o seguem, precedem 

ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, 

sua direção e sua velocidade. 

 

22) Sobre o uso de luzes em veículos, julgue os itens a 

seguir. 

 

(   ) 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. 

(    ) O condutor manterá acesas todas as luzes do veículo 

quando sob chuva forte, neblina ou cerração. 

(  ) O condutor manterá acesas, à noite, as luzes de 

posição quando o veículo estiver parado para fins de 

embarque ou desembarque de passageiros e carga 

ou descarga de mercadorias. 
 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) V,F,F 

B) F,V,F 

C) V,F,V 

D) V,V,F 

 

23) Assinale a alternativa que representa uma via rural. 
 

A) Via arterial 

B) Estrada 

C) Via coletora 

D) Via local 

 

 

 
 

24) No caso de transferência de propriedade, o prazo 

para o proprietário adotar as providências 

necessárias à efetivação da expedição do novo 

Certificado de Registro de Veículo é de: 

 

A) 10 dias 

B) 15 dias 

C) 20 dias 

D) 30 dias 

 

25) No caso de transferência de domicílio ou residência 

no mesmo Município, o proprietário comunicará o 

novo endereço num prazo de: 

 

A) 10 dias 

B) 15 dias 

C) 20 dias 

D) 30 dias 

 

26) Para a expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo serão exigidos os seguintes documentos, 

EXCETO: 

 

A) Certificado de Registro de Veículo anterior. 

B) Certificado de Licenciamento Anual. 

C) Comprovante de transferência de propriedade, 

quando for o caso, conforme modelo e normas 

estabelecidas pelo CONTRAN. 

D) Certificado de Segurança Veicular e de emissão de 

poluentes e ruído, quando o veículo for recebido na 

Concessionária. 

 

27) Todo condutor deverá, antes de efetuar uma 

ultrapassagem, certificar-se de que: 

 

(__) nenhum condutor que venha atrás haja começado 

uma manobra para ultrapassá-lo; 

(__) nenhum condutor que venha no sentido contrário 

esteja parado no acostamento; 

(__) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja 

indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. 
 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as 

falsas: 
 

A) V-V-F. 

B) V-F-V. 

C) V-F-F. 

D) F-V-V. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) O condutor de veículos para realizar uma manobra 

na via/pista de trânsito deve: 

 

A) Indicar com antecedência a manobra pretendida, 

acionando a luz indicadora de direção do veículo ou 

por meio de gesto convencional de braço. 

B) Parar o veículo e verificar se existe no local outro 

condutor com a mesma intenção. 

C) Indicar com antecedência a manobra pretendida, 

somente com a utilização de luz indicadora de 

direção do veículo. 

D) Indicar com antecedência a manobra pretendida, 

somente com a utilização de gesto convencional de 

braço. 

 

29)  Exceto quando houver sinalização permitindo a 

ultrapassagem, o condutor não poderá ultrapassar 

veículos em: 

 

I. vias com duplo sentido de direção e pista única;  

II. nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade 

suficiente;  

III. nas passagens de nível, nas pontes e viadutos; 

IV. nas travessias de pedestres. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

30) Nas rodovias, quando não existir sinalização 

regulamentadora de velocidade o Código de Trânsito 

Brasileiro, determina que os ônibus e microônibus, 

devem circular com velocidade máxima de: 

 

A) Cinquenta quilômetros por hora. 

B) Sessenta quilômetros por hora. 

C) Oitenta quilômetros por hora. 

D) Noventa quilômetros por hora. 

 

31)  Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque 

ou semi-reboque deve ser registrado perante o órgão 

executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 

Federal, no Município de domicílio ou residência de 

seu proprietário, na forma da lei. Registrado o 

veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de 

Veículo - CRV de acordo com os modelos e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN, 

contendo as características e condições de 

invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. Será 

obrigatória a expedição de novo Certificado de 

Registro de Veículo quando: 

(__) for transferida a propriedade do veículo; 

(__) houver mudança de categoria do veículo; 

(__) quando o dono ou condutor do veículo perder a sua 

autorização para conduzir veículos. 

 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as 

falsas: 

 

A) V-F-F. 

B) F-V-F. 

C) V-V-F. 

D) F-V-V. 

 

32) Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe 

seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma 

interseção se houver possibilidade de ser obrigado a 

imobilizar o veículo na área do cruzamento, 

obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito 

transversal. Quando proibido o estacionamento na 

via, a parada deverá sempre ocorrer ao tempo 

indispensável para embarque ou desembarque de 

passageiros, mesmo que isso interrompa e perturbe 

o fluxo de veículos e a locomoção de pedestres. 

 

Com base no disposto no Código Brasileiro de Trânsito, o 

trecho acima: 

 

A) Está totalmente correto. 

B) Está totalmente incorreto. 

C) Tem apenas a primeira frase correta. 

D) Tem apenas a segunda frase correta. 

 

33) É correto que o condutor do veículo utilize o “Pisca 

Alerta” nas seguintes condições: 

 

I - em imobilizações ou situações de emergência; 

II - quando a regulamentação da via assim o determinar. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos os itens estão incorretos. 

D) Ambos os itens estão corretos. 

 

34) São elementos que transmitem os movimentos dos 

cames do comando para as hastes de comando de 

balancins ou, diretamente, às hastes das válvulas. 

Podem ser instalados no bloco ou no cabeçote, 

depende da localização do comando de válvulas.  

 

A) Tuchos 

B) Cabeçotes 

C) Velas 

D) Rotores 
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35) A árvore de comando de válvulas tem algumas 
funções. Sobre estas funções, julgue os itens a 
seguir com (V) para verdadeiro e com (F) para falso e 
assinale a alternativa correta: 
 

(  ) A árvore de comando de válvulas sincroniza a abertura 
e o fechamento das válvulas com os êmbolos do 
motor. 

(   ) A árvore de comando de válvulas estabelece a ordem 
de ignição dos cilindros. 

(  ) A árvore de comando de válvulas é o único 
responsável pelo limite de rotação do motor. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) V,F,F 
B) F,V,F 
C) V,V,V 
D) V,V,F 
 

36) Hastes que possuem uma das extremidades 

achatadas, em forma de disco, e que se assentam 

perfeitamente em suas sedes no cabeçote. São 

instaladas no cabeçote, no interior das câmaras de 

combustão. 
 

A) Rotores 

B) Cabos de vela 

C) Válvulas 

D) Juntas do cabeçote 

 

37) Através do pulso ou das pulsações do sangue dentro 

do corpo, é possível avaliar se a circulação e o 

funcionamento do coração estão normais ou não.  

 

Assinale a alternativa que NÃO representa uma 

forma de sentir o pulso com facilidade. 
 

A) Procurar acomodar o braço do acidentado em 

posição relaxada. 

B) Usar o dedo indicador, médio e anular sobre a artéria 

escolhida para sentir o pulso, fazendo uma leve 

pressão sobre qualquer um dos pontos onde se pode 

verificar mais facilmente o pulso de uma pessoa.  

C) Usar o polegar para não correr o risco de sentir suas 

próprias pulsações. 

D) Contar no relógio as pulsações num período de 60 

segundos. Neste período deve-se procurar observar 

a regularidade, a tensão, o volume e a frequência do 

pulso. 

 

38) Neste tipo de respiração, há uma Diminuição na 

frequência média dos movimentos respiratórios. Este 

tipo de respiração é chamado de: 

 

A) Eupnéia 

B) Apnéia 

C) Dispnéia  

D) Bradipnéia  

39) Sobre a respiração, julgue os itens a seguir com (V) 

para verdadeiro e com (F) para falso e assinale a 

alternativa correta: 

 

(    ) A respiração é uma das funções essenciais à vida. É 

através dela que o corpo promove permanentemente 

o suprimento de oxigênio necessário ao organismo, 

vital para a manutenção da vida. 

(   ) A respiração é comandada pelos pulmões, seu 

funcionamento processa-se de maneira involuntária e 

automática.  

(  ) É a respiração que permite a ventilação e a 

oxigenação do organismo e isto só ocorre através 

das vias terrestres desimpedidas. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 
 

A) V,F,F 

B) F,V,F 

C) V,V,V 

D) V,V,F 

 

40) Assinale a alternativa que apresenta condição para 

diminuir a pressão arterial. 

 

A) Menstruação 

B) Digestão  

C) Excitação Emocional 

D) Convulsões  

 


