ESTADO DO TOCANTINS

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

MOTORISTA CATEGORIA “D”
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

D

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, lápis, pagers, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.formosodoaraguaia2017@outlook.com
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DE ANOTAÇÃO
DO GABARITO
CARGO:
MOTORISTA
CATEGORIA
D - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 09.
correspondente na Folha de Respostas.

A FÊMEA DO CUPIM
Tenho um amigo, cujo filho pretendeu entrar para a diplomacia. Não que tivesse vocação para
a carreira, a vocação dele era para o turismo, mas como quem é pobre a maneira mais fácil de arranjar
viagem é fazer-se diplomata, candidatou-se ao curso do Instituto Rio Branco. Foi reprovado em português
no vestibular. Os leitores hão de imaginar que ele redigia mal, ou que havia na banca um funcionário do
DASP que lhe tivesse perguntado, por exemplo, o presente do indicativo do verbo “precaver”. Foi pior do
que isto: um dos examinadores saiu-se com esta questão absolutamente inesperada para um candidato a
diplomata: qual o nome da fêmea do cupim? O rapaz embatucou e o mais engraçado é que ignora até
hoje. Inquiriu todo mundo, ninguém sabia.
Eu também não sabia, mas tomei o negócio a peito. Saí indagando dos mais doutos. O
dicionarista Aurélio decerto saberia. Pois não sabia. O filólogo

Nascentes levou a mal a minha

curiosidade e respondeu aborrecido que o nome da fêmea do cupim só podia interessar... ao cupim! Uma
minha amiga professora, sabidíssima em femininos e plurais esquisitos, foi mais severa e me perguntou se
eu estava ficando gagá e dando para obsceno!
(...)
Isto, pensei comigo, é problema que só poderá ser resolvido por algum decifrador de palavras
cruzadas, gente que sabe que o ferrinho onde se reúnem as varetas do guarda-chuva se chama “noete”,
que o pato “grasna’, o tordo “trucila”, a garça “gazeia”, e outras coisas assim. Telefonei para minha amiga
Jeni, cruzadista exímia. “Jeni, me salve! Como se chama a fêmea do cupim?” E ela, do outro lado do fio:
“Arará”.
Fui verificar nos dicionários. Dos que eu tenho em casa só um trazia a preciosa informação:
“Arará”, s. m. (Bras.) Ave aquática do Rio Grande do Sul; fêmea alada do cupim.”
Mestre Aurélio, a fêmea do cupim se chama “arará”, está no meu, no teu, no nosso dicionário Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa!
Manuel Bandeira

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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01) Em todas alternativas a palavra destacada está
corretamente interpretada, de acordo com o seu sentido
no texto, EXCETO em:

todo

mundo,

C) reúnem, dicionário.
D) aquática, sabidíssima.

(= CALOU-SE)

B) Inquiriu

A) fácil, ninguém.
B) saí, exímia.

A) O rapaz embatucou e o mais engraçado é que ignora até
hoje.

04) São acentuadas pela mesma regra as palavras da opção:

ninguém

sabia.

(=
05) De acordo com a divisão da palavra em sílabas, marque

INTERROGOU)
C) Saí indagando dos mais doutos.

a alternativa CORRETA.

(= INSTRUÍDOS)

D) Telefonei para minha amiga Jeni, cruzadista exímia. (=
MODESTA)
02) “Fui verificar nos dicionários. Dos que eu tenho em casa
só um trazia a preciosa informação...”

A) ar-ran-jar / obs-ce-no.
B) exí-mia / aquá-ti-ca.
C) em-ba-tu-cou / reú-nem.
D) ines-pe-ra-da / i-gno-ra.
06) De acordo com a posição da sílaba tônica, classificam-

A informação era preciosa porque:

se como paroxítonas as duas palavras da opção:

A) era informação sobre um animal raro.

A)

vocação / rapaz.

B) era difícil de ser encontrada.

B)

engraçado / cupim.

C) tratava-se de um assunto muito importante.

C)

diplomata / severa.

D) gasta-se muito tempo na sua pesquisa.

D)

algum / decifrador.

03) Leia as afirmações abaixo:

07) Os vocábulos “obsceno”, “viagem” e “examinadores”
são grafados, pela ordem, com sc, g e x. São escritas,

I.

Em “Tenho um amigo, cujo filho pretendeu entrar para

respectivamente, com essas mesmas letras as seguintes

diplomacia” o pronome relativo cujo refere-se ao termo

palavras:

“filho”.
Em “tomei o negócio a peito” é exemplo de linguagem

II.

informal e significa, no contexto, que ele se interessou

III.

A) obscecado, gorgeta, enxoval.
B) miscelânea, lage, flexa.

demais pelo assunto.

C) obscessivo, vertigem, frouxo.

O motivo pelo qual o autor se interessou em desvendar o

D) acrescentar, ferrugem, mexer.

nome da fêmea do cupim era para que o filólogo
Nascentes colocasse o verbete em seu dicionário.

08) Em “Inquiriu todo mundo, mas ninguém sabia”, a
conjunção destacada pode ser substituída, sem alteração
de sentido, por:

Está CORRETO o que se afirma em:
A)

I e II, apenas.

B)

II, apenas.

C)

I e III, apenas.

D)

I, II e III.

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

A)

logo.

B)

porém.

C)

porque.

D)

pois.
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09) As

palavras

destacadas

na

frase

abaixo

estão

12) Está INCORRETA a pontuação do seguinte período:

classificadas CORRETAMENTE, de acordo com a
A) Livros, pastas, cadernos, nada estava no lugar.

classe de palavras a que pertencem em:

B) Um fortíssimo, temporal acompanhado de granizo
“Os leitores hão de imaginar que ele redigia mal, ou que

causou prejuízos na Região Metropolitana, de Belo

havia na banca um funcionário do DASP que lhe tivesse

Horizonte nesta quarta-feira.

perguntado, por exemplo, o presente do indicativo do
verbo “precaver”.”

C) Anchieta, o apóstolo do Novo Mundo, catequizou os
indígenas da capitania de São Vicente.
D) Aqui, amanhã à noite, grandes conjuntos musicais se

A)

verbo – adjetivo – substantivo – pronome – preposição.

B)

preposição – advérbio – substantivo – conjunção –
pronome.

apresentarão.
13) Marque a alternativa em que ambas as palavras estão

C)

conjunção – adjetivo – advérbio – pronome – artigo.

D)

conjunção – advérbio –adjetivo -

escritas de forma CORRETA:

conjunção –

preposição.

A) Mendigo – sanduíche.
B) Detetização – improvizada.

10) Assinale a alternativa em que a palavra destacada NÃO
se escreve de acordo com o significado expresso pelo

C) Surpriendeu – querozene.
D) Beringela – mortandela.

contexto geral da frase.
A) O governador defendeu o cumprimento dos programas

14) Marque a alternativa que NÃO corrresponde a palavra e
o seu antônimo:

prioritários de seu governo.
B) Ao fim do inquérito policial, a verdade emergiu e tudo
ficou esclarecido.
C) No domingo, a seção de teatro começará às 21 horas.
D) O Presidente do Supremo Tribunal Federal cumpre
mandato de dois anos.
11) Há período simples em:
A) “Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver.”
B) Chame a ambulância, pois o acidente foi grave.
C) O fiscal deu o sinal para que os candidatos entregassem
a prova.
D) “Minha primeira recordação é um muro velho, no

A) Alto – Baixo.
B) Gordo – Magro.
C) Belo – Bonito.
D) Rico – Pobre.
15) Marque a alternativa em que a lacuna deve ser
preenchida com o dígrafo ss:
A) Assun___ão.
B) Carro___el.
C) Dan___ar.
D) Maci___o.

quintal de uma casa indefinível.”

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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MATEMÁTICA
16) Priscila possui 183 adesivos. Paula possui o dobro de
Priscila. Sara possui a metade de Paula. Quantos
adesivos tem as três juntas?

QUESTÕES DE 16 A 20
Cálculos

A) 837
B) 381
C) 732
D) 661
17) No Mundo das Águas há um aquário com 1634 peixes.
Foram colocados mais 574 peixes. Quantos peixes
ficaram no aquário, sendo que 210 desapareceram?
A)
B)
C)
D)

1.826
1.998
2.208
2.102

18) Durante a permanência de um circo em uma cidade,
42.238 pessoas compareceram aos espetáculos. 19.730
eram mulheres, 16.320 eram crianças e o restante eram
homens. Quantos homens compareceram aos
espetáculos?
A) 6.188
B) 7.399
C) 5.418
D) 6.254
19) Em uma vila tem 16 ruas. Em cada rua há 4 semáforos,
9 árvores e 20 postes. Quantos postes há na vila?
A)
B)
C)
D)

190
280
300
320

20) Pedro comprou 350 coxinhas, 250 empadas, 200 quibes
para o aniversário de seu sobrinho. Foram consumidos
627 salgados. Quantos restaram?
A)
B)
C)
D)

173
192
211
243

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
De acordo com o Anexo I do Código de Trânsito
Brasileiro, responda as questões de 21 a 25.
21) É a parte da via, devidamente sinalizada e protegida,
destinada ao uso de pedestres durante a travessia da
mesma:
A) Acostamento
B) Passarela
C) Ponte
D) Refugio
22) É o monitoramento técnico baseado nos conceitos de
Engenharia de Tráfego, das condições de fluidez, de
estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as
interferências tais como veículos quebrados,
acidentados, estacionados irregularmente atrapalhando o
trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos
pedestres e condutores.
A) Operação de Carga e Descarga
B) Operação de Transito
C) Patrulhamento
D) Policiamento Ostensivo
23) Assinale a 2ª coluna em relação a 1ª coluna e marque a
alternativa correspondente.
1ª coluna
I - VEÍCULO MISTO
II - VEÍCULO CONJUGADO
III - VEÍCULO ARTICULADO
2ª coluna
( ) Veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de
carga e passageiro.
( ) Combinação de veículos acoplados, sendo um deles
automotor.
( ) Combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo
automotor e os demais reboques ou equipamentos de
trabalho agrícola, construção, terraplenagem ou
pavimentação.
A)
B)
C)
D)

I – II – III
I – III – II
II – I - III
III – II – I

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos
à circulação pública, situados na área urbana,
caracterizados principalmente por possuírem imóveis
edificados ao longo de sua extensão:
A)
B)
C)
D)

Via arterial
Via local
Via rural
Via urbana

25) Assinale a 2ª coluna em relação a 1ª coluna e marque a
alternativa correspondente.
I - LUZ DE FREIO
II - LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO
III - LUZ DE POSIÇÃO
(

) Luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários
da via, que se encontram atrás do veículo, que o
condutor está aplicando o freio de serviço.
( ) Luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários
da via que o condutor tem o propósito de mudar de
direção para a direita ou para a esquerda.
( ) Luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura
do veículo.
A) I – II – III
B) I – III – II
C) II – I - III
D) III – II – I
26) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, marque
a alternativa 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) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá
efetuar ultrapassagem.
D) O condutor que for ingressar numa via, procedente de
um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos
veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
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27) As placas de advertência alertam aos usuários às
condições potencialmente perigosas, obstáculos ou
restrições existentes na via ou adjacentes a ela,
indicando a natureza dessas situações à frente, quer
sejam permanentes ou eventuais. A placa representada
abaixo indica:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

B) Na grande maioria dos acidentes, o fator humano está
presente, ou seja, a responsabilidade cabe aos
condutores e aos pedestres.
C) Direção defensiva é a forma de dirigir que permite ao
motorista reconhecer posteriormente as situações de
perigo enfrentadas e analisar as suas causas.
D) A manutenção preventiva e periódica é fundamental
para minimizar o risco de acidentes de trânsito.
31) São condutas de primeiros socorros nos casos de
hemorragias externas, EXCETO:

A)
B)
C)
D)

Bifurcação em “ Y ”.
Confluência à direita.
Curva acentuada em S a esquerda
Pista sinuosa a esquerda

28) Quais são as placas que tem por finalidade identificar as
vias e os locais de interesse, bem como orientar
condutores de veículos quanto aos percursos, os
destinos, as distâncias, os serviços auxiliares e também
ter como função a educação do usuário?
A)
B)
C)
D)

Advertência.
Indicação.
Regulamentação.
De Obras.

A) Realizar curativos compressivos.
B) Elevar o membro afetado a um nível superior ao
coração.
C) Remover objetos transfixados.
D) Encaminhar o mais rápido possível para o hospital.
32) Sobre noções de Primeiro Socorros, marque a
alternativa ERRADA:
A) O socorrista deverá tentar colocar o osso fraturado no
lugar, para evitar danos maiores ao acidentado.
B) Através da respiração artificial boca a boca e d a
massagem cardíaca

externa, obtemos a ressuscitação

cardiorrespiratória.
C) Devemos analisar os reais sintomas para poder assim
aplicar os procedimentos.

29) Complete as lacunas com as palavras adequadas e, em
seguida, assinale a alternativa CORRETA:

D) No caso de ser constatado fratura, ou a probabilidade

“De acordo com a legislação em vigor, todos os
veículos serão identificados, obrigatoriamente, por
caracteres aprovados no _________ ou no _________,
reproduzidos em outras partes conforme dispuser o
CONTRAN”.

arrastar a vítima, a menos que a mesma se encontre em

A)
B)
C)
D)

Chassi – monobloco.
Chassi – reboque.
Chassi – tarjeta.
Monobloco – placa.

30) Sobre direção defensiva, é INCORRETO afirmar que:
A) Os cintos de segurança devem estar em boas condições
de conservação e todos os ocupantes devem usá-los,
inclusive os passageiros do banco traseiro, mesmo
gestantes e crianças.

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D

da mesma ter ocorrido, não devemos deslocar ou

iminente perigo.
33) Indica que uma pessoa pode estar sofrendo uma Parada
Cardíaca, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Inconsciência, palidez intensa.
Ausência de batimentos cardíacos.
Dilatação das pupilas.
Sangramento pelo nariz, hemorragia.

34) A finalidade da suspensão e dos amortecedores é:
A)
B)
C)
D)

Manter a estabilidade do veículo.
Fornecer energia ao veículo.
Controlar o sistema elétrico do veículo.
Aumentar a durabilidade do veículo.
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35) Todo veículo automotor dispõe de equipamentos e

39) São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:

sistemas importantes para evitar situações de perigo que
possam levar aos acidentes, como freios, suspensão,

I - Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito,

sistema de direção, iluminação, pneus e outros. Sobre o

com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa

assunto, marque a alternativa INCORRETA:

ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu
cumprimento.

A) A direção transmite os comandos do condutor ao
veículo.

de critérios técnicos, financeiros e administrativos para

B) O freio é dividido em 2 sistemas, freio de serviço (pedal
do carro) e freio motor (redução de marchas do veículo).
C) O

II - Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização

a execução das atividades de trânsito.
III - Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de

de

informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a

gerar/armazenar/distribuir energia para todas as funções

fim de facilitar o processo decisório e a integração do

do carro.

Sistema.

Sistema

Elétrico

tem

a

função

D) O motor é dividido em sistema de alimentação, ignição
e lubrificação e é responsável por transformar energia

Marque a opção CORRETA:

térmica (queima do combustível) em energia mecânica
(movimento do carro).

A) Apenas I e II são verdadeiras.
B) Apenas II e III são verdadeiras.

36) São componentes do sistema de direção, EXCETO:

C) I, II e III são verdadeiras.

A) Embreagem (pedal, cabo, platô e disco).

D) I, II e III são falsas.

B) Coluna
C) Volante
D) Rótulas de Direção (Rolamentos)
37) São penalidades previstas no Código de Trânsito
Brasileiro, EXCETO:

40) Sobre

direção

defensiva,

marque

a

alternativa

INCORRETA:
A) É dirigir sempre com atenção, para poder prever o que
fazer com antecedência e tomar as decisões certas para
evitar acidentes.

A) Multa

B) É a forma de dirigir, que permite ao motorista

B) Perda da propriedade do veículo.

reconhecer posteriormente as situações de perigo

C) Cassação da Permissão para Dirigir.

enfrentadas e analisar ás suas causas.

D) Frequência obrigatória em curso de reciclagem.

C) É a melhor maneira de dirigir e de se comportar no
trânsito, porque ajuda a preservar a vida, a saúde e o

38) Quando um Agentes da Autoridade de Trânsito, estiver
com o braço levantado verticalmente, com a palma da
mão para frente, significa que o condutor deve:

meio ambiente.
D) É dirigir sempre pensando em segurança, em prevenir
acidentes, independente dos fatores externos e das
condições adversas que possam estar presentes.

A) Parar o veículo.
B) Diminuir a velocidade.
C) Seguir em frente.
D) Dar a preferência para o veículo em sentido contrário.

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D
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