ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CARGO:

CONDUTOR

DATA:
19 de maio de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
14 h às 17h

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

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Matemática
10

Conhecimentos Específicos
15

A

A
A

B

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
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.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso público.
09. 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.
10. 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) 3025-1017
E-mail: imaconcursotuntum@outlook.com
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO 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

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.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

O que torna a sonegação imoral é a premissa estabelecida pelo Estado de que se alguém deixar de
pagar o imposto de um determinado valor, o Estado lhe tirará algo de valor ainda maior, talvez a sua liberdade
ou, quem sabe, até a sua vida, se a resistência for extrema.
Negar que o Estado não possa ser financiado voluntariamente, é negar a própria realidade. Hoje, aqui
mesmo no Brasil, já há o financiamento voluntário do Estado quando alguém recorre ao judiciário para iniciar
um processo cível ou criminal.
Quem aceita que o governo deve apenas prover justiça e segurança não tem como concordar com essa
visão arcaica de que para proteger os direitos individuais, primeiro o governo precisa violá-los. Santo paradoxo!
Na verdade, o governo não precisaria dos impostos para financiar a justiça e a segurança, a população
pagaria por ela voluntariamente quando delas precisasse.
Os impostos têm sido usados para financiar outras coisas, entre elas aquilo que o governo se arroga o
privilégio de prover, mesmo que ninguém queira, mas acaba forçado a aceitar porque não lhe é permitido
escolher. Ou então, serve para pagar serviços estatais que alguns usufruem de graça, à custa dos outros.
Para financiar os serviços de justiça e até mesmo de segurança, já é utilizado o regime de pagamento
voluntário. No caso da justiça estatal ou privada, através da cobrança por demanda na forma de custas judiciais;
no caso da segurança, com a contratação de agências privadas. Quem usa, paga. No caso do judiciário, quem
perde a ação reembolsa.
O argumento de que o Estado é necessário é verdadeiro. É preciso que haja Estado para combater
quem inicia a violência contra terceiros, sejam os que iniciam o uso da força ou de fraude. Estado é um bem
necessário quando ele serve para proteger os direitos individuais. Torna-se um mal, quando passa a violá-los.
Os direitos individuais não são uma invenção arbitrária, como alguns teimam em querer demonstrar.
Eles são uma necessidade política dada a natureza racional do ser humano, que precisa para manter a sua vida,
agir com liberdade, criando valor e riqueza, para buscar a sua felicidade.
Atualmente, o judiciário é financiado também por impostos porque o volume de ações existentes, que
envolvem o próprio Estado como parte, é enorme. Havendo a privatização absoluta das empresas, das autarquias
e das agências reguladoras do governo, bem como a separação total de governo e economia, governo e
educação, governo e saúde e governo e previdência, ficando o governo efetivamente apenas como árbitro de
última instância, seu custo cairia muito e a sociedade como um todo prosperaria ao ponto dele se tornar quase
irrelevante. Passando a ser uma preocupação exclusiva para os que se envolvem em crimes, sejam estes como
criminosos ou como vítimas.
O ideal do governo limitado à proteção dos direitos individuais não é uma utopia como alguns querem
nos fazer crer. É um ideal que requer extraordinário esforço intelectual para que a imensa maioria da população
possa compreender e um propósito que exige enorme dedicação para aqueles que já compreenderam colocar em
prática.
FONTE: Escrito por Roberto Rachewsky / Revisado por Matheus Pacini
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01) É uma ideia comprovável no texto:
A) A sonegação de impostos é a única maneira de
impedir que os maus administradores desperdicem o
dinheiro público.
B) O não-pagamento de impostos força os maus
administradores a reduzir a carga tributária,
melhorando a vida do contribuinte.
C) Bom funcionamento dos serviços públicos essenciais
justifica a cobrança de impostos.
D) O Estado não tem o direito de impor sanções a quem
sonega impostos.
02) Em relação à expressão “Santo paradoxo!” (L.8), o
autor se revela
A)
B)
C)
D)

Cético.
Irônico.
Desconfiado.
Impassível.

03) Ocorre predicado verbal em
A) “o Estado é necessário” (L.18).
B) “Os direitos individuais não são uma invenção
arbitrária” (L.21).
C) “Eles são uma necessidade política” (L.22).
D) “o judiciário é financiado também por impostos”
(L.24).
04) Há ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
na alternativa:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

06) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal composta “têm sido” (L.11) e a simples:
A) Foram
B) Eram
C) Tinham
D) Seriam.
07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é
CORRETO afirmar:
A) O vocábulo “financiamento” (L.5), caso haja a
substituição do verbo haver por existir, manterá a
mesma função sintática.
B) O termo “O”, em “O que torna a sonegação imoral”
(L.1) tem equivalência morfológica com “o” em “o
Estado” (L.4).
C) O emprego da forma verbal “haja”, em “É preciso
que haja Estado” (L.18), expressa uma ação
hipotética no futuro.
D) A expressão “de graça” (L.13) é um modificador
circunstancial do verbo com valor semântico de
modo.
08) A forma pronominal “nos”, em “alguns querem nos
fazer crer” (L.31/32) exerce a função sintática de:
A) Objeto direto.
B) Objeto indireto.
C) Sujeito.
D) Complemento Nominal.

A) “sejam” (L.19) e “Santo” (L.8).
B) “pagaria” (L.10) e “possa” (L.4).
C) “inicia” (L.19) e “necessidade” (L.22).
D) “saúde” (L.27) e “aqueles” (L.33).
05) A raiz primária de formação das palavras
“atualmente” (L.24) e “privatização” (L.25),
respectivamente, é:

09) Leia o trecho abaixo:
“Para financiar os serviços de justiça e até mesmo de
segurança, já é utilizado o regime de pagamento
voluntário.” (L.14/15).
No fragmento em destaque, a expressão em negrito:

A) Advérbio e substantivo.

A) Modifica o sentido do nome.

B) advérbio e adjetivo.

B) Exerce função subjetiva.

C) Adjetivo e adjetivo.

C) Completa o sentido do verbo.

D) Adjetivo e verbo.

D) Complementa o sentido do nome.

CARGO: CONDUTOR
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10) A alternativa em que há correspondência entre o
termo transcrito e o que ele indica é:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

15) Leia o trecho abaixo:
“...ou, quem sabe,” (L.3)

A) “para” (L.5) – direção.
B) “apenas” (L.7) – realce.

A regra que explica o uso de vírgulas no período acima é

C) “como” (L.21) – comparação.

A)
B)
C)
D)

D) “próprio” (L.25) – reforço.
11) Exerce função predicativa o termo na alternativa:

separar uma oração intercalada.
separar orações coordenadas assindéticas.
separar apostos em uma oração.
separar um adjunto adverbial intercalado na oração.

A) “imoral” (L.1)
B) “voluntário” (L.5).
C) “individuais” (L.21).
D) “extraordinário” (L.32).
12) Exerce a mesma função sintática de “de justiça”
(L.14) a expressão:
A) “do Estado” (L.5).
B) “dos impostos” (L.9).
C) “de agências privadas” (L.16)
D) “da população” (L.32).
13) Expressa ideia de condição a frase transcrita em
A) “quando alguém recorre ao judiciário” (L.5).
B) “Para financiar os serviços de justiça e até mesmo de
segurança” (L.14).
C) “mesmo que ninguém queira” (L.12).
D) “Havendo a privatização absoluta das empresas,”
(L.25).
14) No texto,
A) Os vocábulos “que” e “que”, em “O argumento de
que o Estado é necessário é verdadeiro. É preciso que
haja Estado” (L.18), pertencem à mesma classe
morfológica.
B) Na palavra “humano” (L.22), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
C) O vocábulo “até” (L.3) é expletivo.
D) A palavra “mal” (L.20) é formada pelo processo de
derivação regressiva.
CARGO: CONDUTOR
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MATEMÁTICA
16) Quanto é o juro simples produzido por um capital de
R$ 35.000,00 a uma taxa de 36% ao ano ao longo de
3 meses?
A)
B)
C)
D)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 16 A 25
CÁLCULOS

R$ 37.800,00
R$ 3.780,00
R$ 3.150,00
R$ 2.750,00

17) Se y é a quantidade de números naturais pertencentes
𝟐𝒙+𝟐
a solução da inequação 𝟐𝒙 − 𝟒𝟏 < − 𝟑 − 𝟑 − 𝟐𝒙,
qual é o quadrado de y?
A)
B)
C)
D)

64
81
100
49

18) Dado que: 𝑿 = −𝟓𝟓 + 𝟗𝟓 − 𝟏𝟏𝟓 + 𝟐𝟏 − 𝟕𝟎 e Y é
igual ao simétrico do resultado da expressão
(+𝟖𝟎) + (−𝟑𝟓) + (−𝟒𝟓) + (+𝟔𝟓), qual é o valor
de 𝑋 + 𝑌?
A)
B)
C)
D)

189
−189
59
−59

19) Qual é o cubo da raiz da equação a seguir?
𝟔 + 𝟐𝒙(−𝟐𝒙 − 𝟒) = 𝟔 − 𝟒𝒙𝟐 + 𝟖
A)
B)
C)
D)

8
−1
1
0

20) O produto entre metade de 854 e a oitava parte de
248, é:
A)
B)
C)
D)

297
287
2161
2206

CARGO: CONDUTOR
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21) É CORRETO afirmar que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CÁLCULOS

A) O número 3.254.785 é divisível por 2, pois a soma
dos algarismos deste número é divisível por 2.
B) O número 32.254.785 é divisível por 3, pois, a soma
dos algarismos deste número é divisível por 3.
C) O número 2.175.814 é divisível por 4, pois, o último
algarismo deste número é divisível por 4.
D) O número 5.553.755 é divisível por 5, pois, a soma
dos algarismos deste número é divisível por 5.
22) Vinte e um inteiros e sete décimos é quantos porcento
de cinquenta e seis?
A)
B)
C)
D)

32%
38,75%
35%
41,35%

23) Um grupo de oito crianças possui como média de
suas idades o valor igual a 5,125. Se uma outra
criança de 13 anos se juntar ao grupo, qual será a
nova média de idades apresentada pelo grupo?
A)
B)
C)
D)

4
5
6
7

24) Dado 𝑿 = 𝟐𝟒𝟎, 𝒀 = 𝟐𝟖𝟎, 𝑨 = 𝒎𝒎𝒄 (𝑿, 𝒀) e 𝑩 =
𝒎𝒅𝒄 (𝑿, 𝒀), assinale a alternativa que apresenta a
soma entre os valores de X e Y:
A)
B)
C)
D)

1.680
1.750
1.720
1.640

25) Dezoito impressoras imprimem 2.000 panfletos em
70 minutos. Qual é o tempo necessário para que a
terça parte dessas impressoras produzam 4.000
panfletos?
A)
B)
C)
D)

105 minutos.
6 horas.
7 horas.
11 horas.

CARGO: CONDUTOR
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 26 A 40

26) Assinale a alternativa que descreve uma atitude
CORRETA de primeiros socorros.

29) São exemplos de sinais vitais que devem ser
observados pelo socorrista:

A) Lavar ferimentos com álcool.
B) Proteger ferimentos com panos limpos, fixando-os
sem apertar.
C) Nunca tentar controlar sangramentos.
D) Colocar açúcar sobre lesões.

I. Respiração
II. Pulso
III. Pressão arterial

27) Observe os itens a seguir em relação ao atendimento
de primeiros socorros.
I. No atendimento a vítimas de queimadura de
segundo grau, o socorrista deve cobrir o local da
queimadura com algum produto que possa resfriálo, como o creme dental, por exemplo, pois isso
causa uma sensação de alívio imediato e não traz
consequências à vítima.
II. Dor abdominal, tosse com presença de sangue,
sede e hipotensão são sinais e sintomas que devem
ser observados pelo socorrista quando uma vítima
é acometida por uma hemorragia interna.
III. O atendimento de primeiros socorros não é
importante para salvamento da vítima.
É verdadeiro o que se afirma apenas em:
A) II
B) I
C) III
D) II e III
28) Em relação à aplicação das medidas de primeiros
socorros, marque a alternativa INCORRETA.
A) Uma de suas regras principais é não movimentar a
vítima.
B) Primeiros socorros dizem respeito às medidas
imediatamente aplicadas a um acidentado,
enquanto se aguarda assistência médica.
C) Ao se retirar o capacete de um acidentado, poderá
ocorrer lesão da coluna vertebral.
D) O socorrista deve chacoalhar bruscamente a vítima
para analisar os sinais vitais.

CARGO: CONDUTOR

É verdadeiro o que se afirma somente em:
A)
B)
C)
D)

II
I e III
I
I, II e III

30) É INCORRETO afirmar sobre o sistema de
direção.
A) Folgas no sistema de direção fazem o veículo puxar
para um dos lados, podendo levar o condutor a perder
seu controle. Ao frear, esses defeitos são
aumentados.
B) Deve-se verificar periodicamente o funcionamento
correto da direção e fazer as revisões preventivas nos
prazos previstos no manual do fabricante, com
pessoal especializado.
C) O sistema de direção é composto exclusivamente por:
volante, roteador e coluna de direção.
D) O sistema de direção hidráulica consiste num sistema
em que há um fluido que fica armazenado em um
reservatório e é bombeado sob alta pressão, até uma
peça chamada válvula rotativa, posicionada junto à
barra de torção. Quando o volante é virado, a válvula
rotativa libera a passagem do fluido para um cilindro
na cremalheira.
31) São peças importantes para o funcionamento do
motor:
I. velas de ignição
II. correias
III. filtros
É CORRETO o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)

I, II e III
I
III
II
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32) ________________ é o espaço percorrido pelo
veículo no instante em que o motorista percebeu uma
situação de risco potencial à sua frente, até o
momento em que ele acionou o sistema de freios do
seu veículo.

35) Antônio, condutor de veículos do município de

Assinale a alternativa que preenche de forma CORRETA
a lacuna acima.

A) as luzes de posição.

Tuntum-MA, está dirigindo o seu veículo por uma
via quando começa a chover forte. Nesta situação,
Antônio deve acender:

B) a luz alta.
A)
B)
C)
D)

Tempo de reação
Distância de reação
Distância de frenagem
Distância de parada

33) São atitudes de um motorista imprudente:
I. Mesmo percebendo a precariedade de sinalização e
conservação de uma via, continua conduzindo com
velocidade incompatível.
II. Dirige perigosamente, sem levar em consideração
condições adversas existentes no momento em que
trafega.
III. Obedece aos sinais do agente de trânsito.
IV. Expõe a si próprio e às demais pessoas a riscos
desnecessários, sem medir as consequências.

C) o pisca-alerta.
D) a luz de placa.
36) Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão,
aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as
adaptações do veículo impostas por ocasião da
concessão ou da renovação da licença para conduzir é
uma infração de trânsito:
A) leve
B) grave
C) gravíssima
D) média

A quantidade de itens CORRETOS é:
A) 3
B) 2

37) Assinale a alternativa que apresenta uma infração de
trânsito grave.

C) 1
D) 4

A) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada
(meio-fio) a mais de um metro.

34) Marque a alternativa CORRETA em relação aos
fusíveis.
A) Os fusíveis não são elementos de proteção aos
sistemas elétricos dos veículos
B) Ao trocar um fusível, pode-se substituir por outro de
amperagem próxima, com diferença máxima de 5
watts.
C) Para trocar o fusível deve-se utilizar a pinça plástica
fixada na central elétrica do veículo.
D) Ao trocar um fusível, deve-se observar a sua

B) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou
veículos, água ou detritos.
C) Deixar o condutor, envolvido em acidente sem
vítima, de adotar providências para remover o
veículo do local, quando necessária tal medida para
assegurar a segurança e a fluidez do trânsito.
D) Promover, na via, competição, eventos organizados,
exibição e demonstração de perícia em manobra de
veículo, ou deles participar, como condutor, sem
permissão

da

autoridade

de

trânsito

circunscrição sobre a via.

capacidade que é expressa em watts.

CARGO: CONDUTOR
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38) São espécies de crimes de trânsito:

40) O

I. Participar, na direção de veículo automotor, em via
pública,

de

corrida,

automobilística

ou

disputa
ainda

ou

de

competição

exibição

ou

demonstração de perícia em manobra de veículo
automotor,

não

competente,

autorizada

gerando

pela

situação

autoridade

de

risco

à

(a)

_______________

tem

por

finalidade

identificar as vias e os locais de interesse, bem como
orientar condutores de veículos quanto aos percursos,
os destinos, as distâncias e os serviços auxiliares,
podendo também ter como função a educação do
usuário.

Suas

mensagens

possuem

caráter

informativo ou educativo.

incolumidade pública ou privada.
II. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo
automotor a pessoa não habilitada, com habilitação
cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou,

Marque a alternativa que preenche de forma CORRETA a
lacuna acima.

ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou

A) sinalização de indicação

mental, ou por embriaguez, não esteja em condições

B) sinalização de canalização

de conduzi-lo com segurança.

C) sinalização proibitória

III. Trafegar

em

velocidade

incompatível

com

a

D) sinalização de advertência

segurança nas proximidades de escolas, hospitais,
estações de embarque e desembarque de passageiros,
logradouros

estreitos,

ou

onde

haja

grande

movimentação ou concentração de pessoas, gerando
perigo de dano.
É verdadeiro o que se afirma apenas em:
A) I e III
B) I, II e III
C) I
D) II
39) “É um subsistema da sinalização viária cujo meio de
comunicação está na posição vertical, normalmente
em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista,
transmitindo mensagens de caráter permanente e,
eventualmente, variáveis, através de legendas e/ou
símbolos pré-reconhecidos e legalmente instituídos”.
O trecho acima se refere à sinalização:
A) transversal
B) horizontal
C) linear
D) vertical
CARGO: CONDUTOR

Página | 10

