ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA

PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA
=
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS
DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

MOTORISTA 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

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

A

A
A

B

C
A
A

B

D
D

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno
C 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, 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.concursosaobernardo@outlook.com
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D DO GABARITO - 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
correspondente na Folha de Respostas.

O Brasil é viável?
1

O sentimento de que somos uma nação inviável resulta, no meu entender, de uma situação

2

conjuntural transitória. Além disso, superável. Se olharmos para o que há de permanente, a conclusão

3

não se sustenta.

4

O Brasil construiu uma infraestrutura econômica invejável. O parque energético tem dimensões

5

colossais e dispõe das características estruturais necessárias para assegurar o abastecimento normal e

6

crescente. O mesmo se pode dizer da infraestrutura de transportes e de comunicações.

7

Em matéria de parque industrial, se nos atrasamos no tempo, acabamos erigindo-o no mais alto

8

patamar tecnológico. A agricultura brasileira encontra-se entre as mais modernas do mundo. Além de

9

atender plenamente à demanda interna, gera vultosos excedentes exportáveis. A rede comercial

10

desempenha plenamente o seu papel e nosso sistema bancário registra notável sofisticação. Estamos

11

engrenados na revolução da informática.

12

Temos certamente grandes desníveis regionais e insatisfatória distribuição de renda. Mas

13

dispomos da base requerida para enfrentar e solucionar esses problemas. O que nos impede de fazê-

14

lo? Sucessivas crises políticas artificiais que obrigam todos os responsáveis pela vida econômica e

15

política do país a deixar de lado o que é fundamental e permanente para atender a circunstâncias que

16

às vezes beiram o surreal. A sua enfadonha repetição cria, sem dúvida, a sensação de que o país não

17

tem jeito.

18

Creio que nos falta sobretudo bom senso. É preciso congregar as forças vivas da nação em

19

torno de uma agenda mínima. Qual o grande objetivo? Alcançar um largo ciclo de desenvolvimento

20

sustentável.
IN: http://www.buscape.com.br/o-brasil-e-viavel-joaquim-de-carvalho-8577530078

CARGO: MOTORISTA D
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01) É uma afirmativa comprovável no texto:
A) A infraestrutura econômica do País pode parecer
invejável, mas em nada tem contribuído para o
crescimento do País.
B) Os problemas brasileiros são mais ou menos crônicos e
pouco têm adiantado os avanços conseguidos até na área
da informática.
C) Os constantes conflitos políticos, que emperram o
desenvolvimento do País, são reflexos da falta de bom

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

04) Expressa uma relação de CAUSA e EFEITO a frase
A) "O sentimento de que somos uma nação inviável resulta,
no meu entender, de uma situação conjuntural
transitória." (L.1/2).
B) "O parque energético tem dimensões colossais e dispõe
das características estruturais necessárias para assegurar
o abastecimento normal e crescente." (L.4/6).
C) "Em matéria de parque industrial, se nos atrasamos no
tempo, acabamos erigindo-o no mais alto patamar
tecnológico." (L.7/8),
D) "Além de atender plenamente à demanda interna, gera
vultosos excedentes exportáveis." (L.8/9).

senso do brasileiro.
D) 0 Brasil dispõe dos meios necessários para viabilizar, a
qualquer hora e a curto prazo, uma melhor distribuição
de renda.

05) Constitui uma afirmação CORRETA sobre o que se
afirma em
A) A palavra “país” (L.16) é acentuada porque é oxítona.
B) O vocábulo “o”, em “o que é fundamental” (L.15) tem o

02) Com referência ao questionamento que o título do texto
encerra, o autor revela-se

mesmo valor morfológico de “o”, em “O Brasil
construiu uma infraestrutura econômica invejável”
(L.4).

A) descrente, até certo ponto, já que o País tem tanto a
oferecer a seu povo e muito pouco faz por ele.
B) inseguro, uma vez que os responsáveis pela vida política
e econômica do Brasil agem como seres imaturos.

C) A expressão “bom senso” (L.18), do ponto de vista
sintático, exerce a função de sujeito.
D) A forma verbal “dispõe” (L.5) refere ao termo “Brasil”
(L.4).

C) contraditório, porque ora afirma uma coisa, ora, outra,
insinuando que, diante dos desmandos políticos, fica
difícil se chegar a um denominador comum.
D) confiante, pois o Brasil, além de uma boa base

06) A forma verbal transcrita à esquerda que pode ser
substituída, mantendo-se o seu sentido original, pela
expressão indicada á direita é

econômica, conta com significativos avanços em outras

A) “construiu” (L.4) – teria construído.

áreas, o que lhe permite buscar um desenvolvimento

B) “olharmos” (l.2) - quando olhamos.

sustentável.

C) “tem” (L.17) - estava tendo.

03) No texto, denota a mesma ideia que o termo
"certamente" (L.12) a expressão
A) "no meu entender" (L.1).
B) "sem dúvida" (L.16).
C) "Em matéria de parque industrial" (L.7).
D) "às vezes" (L.16).

CARGO: MOTORISTA D

D) “acabamos” (L.7) – teremos acabado.
07) A alternativa em que há correspondência entre o termo
transcrito e a ideia por ele expressa é
A) “e” (L.5) – oposição
B) “se” (L.6) - condição
C) “para” (L.15) - direção
D) “às vezes” (L.16) - tempo
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08) Possui o mesmo valor sintático de “nos” (L.18) a
expressão transcrita em
A)
B)
C)
D)

“de uma situação conjuntural transitória.” (L.01/02).
“uma infraestrutura econômica invejável” (L.4).
“de renda” (L.12).
“A sua enfadonha repetição” (L.16).

09) A expressão cuja vírgula foi usada para marcar a elipse
de um termo é
A) “Além disso, superável.” (L.2).
B) “Se olharmos para o que há de permanente, a conclusão
não se sustenta.“ (L.2/3).
C) “Em matéria de parque industrial, se nos atrasamos no
tempo (...)” (L.7).
D) “A sua enfadonha repetição cria, sem dúvida, a sensação
de que o país não tem jeito.” (L.16/17).

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

13) Sobre o papel fonológico, é CORRETO afirmar;
A) Na palavra “há” (L.2), o encontro “-ha” constitui
exemplo de dígrafo.
B) Na palavra “repetição” (L.16), o /o/ é vogal, enquanto
no vocábulo “distribuição” (L.12), o /u/ é semivogal.
C) Na palavra “há” (L.2), o “-h” representa uma consoante
brasileira.
D) A palavra “jeito” (L.17) está grafada incorretamente,
devendo ser grafada da seguinte forma: geito.
14) A alternativa que apresenta justificativa correta para a
acentuação da palavra “matéria” (L.7) é:
A) Por ser uma palavra terminada em hiato.
B) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo
decrescente.
C) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo
crescente.
D) Por ser palavra proparoxítona.

10) Sobre a oração “Temos certamente grandes desníveis
regionais (...)” (L.12), pode-se afirmar:

15) Marque a alternativa em que ocorre um ditongo, um
hiato e um dígrafo, respectivamente:

A) Possui sujeito indeterminado.

A) “cria” (L.16) - “responsáveis” (L.14) - “excedentes”
(L.9).
B) “obrigam” (L.14) - “comercial” (L.9) - “mundo” (L.8).
C) “dispõe” (L.5) - “transitória” (L.2) - “objetivo” (L.19).
D) “cria” (L.16) -- “transitória” (L.2) – “enfadonha” (L.16).

B) O núcleo do predicado é um nome.
C) O sujeito é oculto
D) O predicado é verbo-nominal.
11) A alternativa em que o termo transcrito em negrito
constitui um caracterizador do substantivo é:
A) “O sentimento de que somos uma nação inviável
resulta” (L.1).
B) “...no mais alto patamar tecnológico.” (L.7/8).
C) “Temos certamente grandes desníveis regionais'”
(L.12).
D) “Qual o grande objetivo?” (L.19).
12) As palavras “país” (L.15), “invejável” (L.4) e “mundo”
(L.8) são respectivamente:
A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona
B) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona
C) Oxítona – proparoxítona – paroxítona
D) Oxítona – paroxítona – paroxítona

CARGO: MOTORISTA D

Página | 5

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA

MATEMÁTICA
16) Efetue: 324 ÷ 12 =

QUESTÕES DE 16 A 20
CÁLCULOS

A) 22
B) 24
C) 27
D) 32
17) Efetue: 123 x 12 =
A) 989
B) 1226
C) 1384
D) 1476
18) Resolva a seguinte adição de dois números inteiros:
(-21) + (-11) =
A) +10
B) +22
C) -32
D) -10
19) Se em 10 caixas cabem 160 ovos, quantos ovos caberão
em 15 caixas?
A) 160
B) 200
C) 220
D) 240
20) A fração

𝟏𝟐𝟔𝟎
𝟔𝟎

pode ser representada por qual número

decimal abaixo?
A) 20
B) 21
C) 20,5...
D) 22,9

CARGO: MOTORISTA D
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Inevitavelmente, em qualquer profissão e quase em
qualquer outra atividade, o ser humano necessita estar
em relacionamento com seus semelhantes. Sobre as
relações humanas é correto afirmar que:
A) Uma das ações positivas nas relações humanas é o
julgamento, pois ele ajuda a pessoa ver o que sozinha
não consegue enxergar sobre si mesma.
B) Entender porque as pessoas agem de determinada forma
é concordar com suas atitudes.
C) Relacionar-se com outra custa nosso tempo e paciência,
por isso deve ser feito uma análise se realmente vale a
pena.
D) Antes de criticar alguém, pesquise porque a pessoa
agiu/age daquela forma.
22) Nas alternativas abaixo, assinale àquela que contém os
termos que completam respectivamente, o enunciado a
seguir:
________________________
é
o
relacionamento entre pessoas, caracterizada através dos
eventos ou acontecimentos que se verificam no lar, na
escola,
na
empresa,
na
igreja,
etc.
E
_______________________ é a comunicação que
mantemos conosco mesmo. É o diálogo interior.
Exemplos: oração, meditação, etc.
A) Comunicação intrapessoal; Comunicação interpessoal
B) Comunicação pública; Comunicação interina
C) Comunicação interpessoal; Comunicação intrapessoal
D) Comunicação externa; Comunicação contemplativa
23) No motor de combustão interna a queima de combustível ocorre dentro do motor, ou seja, a explosão ocorre
dentro da câmara de combustão. Em qual tempo do
motor acontece o descrito a abaixo?
“Ambas as válvulas permanecem fechadas. O ar que foi
comprimido, e com alta temperatura recebe a injeção do
combustível através do bico injetor, neste momento
ocorre a queima, forçando o êmbolo para baixo, gerando
a energia que irá movimentar o veículo.”
A) 1º Tempo - Admissão
B) 2° Tempo - Compreensão
C) 3° Tempo - Explosão
D) 4° Tempo – Escapamento

CARGO: MOTORISTA D
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QUESTÕES DE 21 A 40
24) Nas afirmações abaixo, verifique se são verdadeiras e
em seguida assinale a alternativa correta:

I. O Eixo Diferencial funciona como elo entre motor e
caixa de mudanças, possibilitando que a energia gerada
pelo motor chegue até as rodas, fazendo com que o
veículo entre em movimento.
II. Alguns caminhões ou ônibus utilizam cambio de 5
marchas, mas caminhões pesados necessitam de uma
relação de redução maior, então se utiliza o sistema
planetário que duplica o número de marchas existente
na caixa.
III. O Sistema de embreagem do tipo Mecânico, funciona
com óleo que desenvolve força e ar comprimido onde se
obtém velocidade. Ao comando do pedal o cilindro
principal é acionado enviando uma pressão hidráulica
para o cilindro Hidropneumático que irá controlar o
acoplamento e o desacoplamento da embreagem.
A) Somente a afirmação II é verdadeira.
B) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
C) Somente a afirmação I e II são verdadeiras.
D) Somente a afirmação I e III são verdadeiras.
25) Alguns sinais nem tão visíveis de que o sistema de
freios está para pifar indicam a hora de ajustar e trocar
as peças. Sobe as medidas a serem observadas para a
manutenção dos freios não é correto afirmar que:
A) Conferir o estado e o diâmetro do tambor e sua
superfície de atrito com a lona.
B) Verificar o estado do turbo compressor, que podem se
desgastar devido ao excesso de temperatura dos pneus.
C) Observar qualquer vazamento de ar nas cuícas, corrigir
tubulações, se necessário.
D) Examinar se as condições do patim estão compatíveis
com a superfície da lona, é necessário um bom
assentamento entre os dois itens.
26) Placas de fundo amarelo, orla interna preta e orla
externa amarela, com símbolos e/ou legendas preto, que
têm por finalidade alertar aos usuários da via as
condições potencialmente perigosas, indicando sua
natureza, são chamadas de?
A) Placas de Sinalização
B) Placas Educativas
C) Placas de Regulamentação
D) Placas de Advertência
Página | 7
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27) Assinale a alternativa abaixo que descreve o objetivo
das inspeções periódicas de emissão de gases, nos
veículos automotores e indústrias, para ajudar a
melhorar as condições de vida dos habitantes das
grandes cidades:
A)
B)
C)
D)

Diminuir o desgaste do motor.
Reduzir as emissões dos gases poluentes.
Diminuir a emissão do gás ozônio.
Contribuir para a segurança dos veículos.

28) Os proprietários de veículos podem ajudar na redução
do excesso de emissão de ruídos (poluição sonora).
Assinale a alternativa abaixo de um efeito danoso dessa
poluição sonora:
A)
B)
C)
D)

A Insônia
O efeito estufa
A Diminuição da camada de ozônio
Doenças respiratórias

29) Não são poucos os aspectos relativos às questões de
trânsito que têm repercussão sobre os temas ambientais.
Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem
verdadeiras e (F) se forrem falsas, e em seguida marque
a alternativa com a sequência correta:
( ) O art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tem
um cunho de proteção ambiental, que considera infração
gravíssima o ato de transitar com o veículo derramando
combustível ou lubrificante sobre a via.
( ) Os veículos em circulação terão suas condições de
segurança, de controle de emissão de gases poluentes e
de ruído avaliadas mediante inspeção, que será
facultativa, na forma e periodicidade estabelecidas pelo
CONTRAN para os itens de segurança e pelo IBAMA
para emissão de gases poluentes e ruído.
( ) No art. 172 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro diz
que "Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou
substâncias”, é uma infração média e tem como
penalidade a multa.
( ) Será aplicada a medida administrativa de retenção aos
veículos reprovados na inspeção de segurança e na de
emissão de gases poluentes e ruído.
A) ( V ); ( F ); ( V ); ( V )
B) ( F ); ( F ); ( F ); ( V )
C) ( V ); ( V ); ( V ); ( V )
D) ( V ); ( F ); ( F ); ( V )

CARGO: MOTORISTA D
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30) No caso de uma colisão com um poste, é muito comum
que cabos elétricos se rompam e fiquem energizados, na
pista ou mesmo sobre os veículos. Em uma situação
assim não é correto afirmar que:
A) No interior dos veículos as pessoas estão seguras, desde
que os pneus estejam intactos e não haja nenhum
contato com o chão.
B) Um risco é o cabo chicotear próximo a um vazamento
de combustível, pois a faísca produzida pode causar um
incêndio.
C) Se o cabo estiver sobre o veículo, as pessoas podem ser
eletrocutadas ao tocar o solo. Isso já não ocorre se
permanecerem no interior do veículo, que está isolado
pelos pneus.
D) Caso exista qualquer risco com cabo elétrico, use um
bambu ou um cano metálico, mas nunca um pedaço de
cano de plástico ou madeira seca.
31) É um procedimento correto em situações de acidentes
de trânsito:
A)
B)
C)
D)

Fazer torniquetes.
Tirar o capacete de um motociclista.
Não movimentar a vítima.
Dar de beber água a vítima.

32) Assinale a alternativa abaixo que relaciona uma boa
sequência no atendimento ou auxílio inicial em caso de
acidente:
A) 1º Garantir a segurança inicial; 2º Pedir socorro; 3º
Recobrar a calma; 4º Verificar a situação da vítima.
B) 1º Recobrar a calma; 2º Garantir a segurança inicial; 3º
Pedir socorro; 4º Verificar a situação da vítima.
C) 1º Verificar a situação da vítima; 2º Pedir socorro; 3º
Garantir a segurança inicial; 4º Recobrar a calma.
D) 1º Pedir Socorro; 2º Verificar a situação da vítima; 3º
Garantir a segurança inicial; 4º Recobrar a calma.
33) No que tange à Direção Defensiva assinale a alternativa
abaixo que é uma afirmação verdadeira:
A) Acidentes acontecem, e geralmente são por acaso, por
obra do destino ou por azar!
B) O hábito da manutenção corretiva e periódica gera
economia e evita acidentes de trânsito!
C) Ver e ser visto por todos torna o trânsito mais seguro!
D) Apesar de posição correta ao dirigir produzir menos
desgaste físico, não é tão eficiente sua eficácia para
segurança!
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34) A regra dos dois segundos, no qual você pode aplicá-la
contando mentalmente “cinquenta e um, cinquenta e
dois, cinquenta e três...”, é um método para ajudar em
qual situação?

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

39) Observando a figura abaixo, assinale a alternativa que
identifica corretamente o significado das letras na
figura:

A) Para ajudar você a manter a distância segura do veículo
à frente.
B) Para verificar o seu nível de consciência quando está
com muito sono.
C) Para avaliar sua reação aos sinais luminosos e de
sinalização.
D) Para verificar a sua reação aos faróis dos veículos que
vem em sentido contrário nas rodovias.
35) Dos órgãos listados abaixo, assinale a alternativa que
descreve um órgão executivo da administração do
trânsito no Brasil:
A)
B)
C)
D)

CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito
CETRAN - Conselhos Estaduais de Trânsito
CONTETRAN - Conselhos Territoriais de Trânsito
CIRETRAN - Circunscrições Regionais de Trânsito

36) As infrações punidas com multa classificam-se, de
acordo com sua gravidade, em quais categorias?
A)
B)
C)
D)

Infrações de natureza grave, média e leve.
Infrações de natureza gravíssima, grave, média e leve.
Infrações passíveis de detenção, apreensão e retenção.
Infrações passíveis de reclusão, detenção, apreensão e
retenção.

37) Sobre a Sistemática de Habilitação para a condução de
veículos automotores assinale a alternativa em que a
afirmação não é verdadeira:
A) Todo cidadão brasileiro pode possuir sua CNH, desde
que seja penalmente imputável.
B) A fim de evitar discriminação e preconceito, o Código
de Trânsito Brasileiro estende o direito a Habilitação às
pessoas que não saibam ler e escrever.
C) Para a condução do veículo, todo condutor é obrigado a
possuir e portar a Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) ou a Permissão para Dirigir (PPR).
D) Excetuando-se a Categoria A, para as demais, o
condutor habilitado na categoria superior, poderá dirigir
veículo da categoria inferior.
38) Em várias partes do mundo, há um trinômio que já é
comprovado estatisticamente que, quando trabalhados
juntos em harmonia, conjunto e equilíbrio, é possível
solucionar, diminuir e até acabar com problemas ligados
ao trânsito. Assinale a alternativa que descreve as partes
desse trinômio:
A) Economia; Educação; Meio Ambiente.
B) Engenharia de Tráfego; Educação; Entretenimento.
C) Esforço Legal (legislação, justiça e policiamento);
Engenharia de Tráfego; Educação.
D) Esforço Legal (legislação, justiça e policiamento);
Economia; Comunicação.
CARGO: MOTORISTA D

A) A – Pista; B – Via; C – Faixa
B) A – Faixa; B – Pista; C – Via
C) A – Pista; B – Faixa; C – Via
D) A – Via; B – Pista; C – Faixa
40) Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em
conjunto com os gestos do agente. Nas colunas abaixo,
numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, e em
seguida assinale a alternativa com a sequência
CORRETA:
COLUNA 1 – SINAIS
DE APITO

COLUNA 2 – SIGNIFICADO E
EMPREGO

( 1 ) Um silvo breve

(

)

( 2 ) Dois silvos breves

(

) Siga - Libera o trânsito em
direção/sentido
indicado
pelo agente.

( 3 ) Um silvo longo

(

) Diminua a marcha - Quando
for necessário fazer diminuir
a marcha dos veículos.

A)
B)
C)
D)

Pare - Indica
obrigatória.

parada

( 3 ); ( 1 ); ( 2 )
( 1 ); ( 2 ); ( 3 )
( 2 ); ( 1 ); ( 3 )
( 2 ); ( 3 ); ( 1 )
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