CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 722/2014

CADERNO DE PROVA

MOTORISTA
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
5NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
7ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
9PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DAALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA,
COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS DO SEU
INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.

Guaporé, 28 de setembro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA

d) As crianças correram porque estavam assustadas.

1) Sobre os verbos, assinale a alternativa que
apresenta o verbo SORRIR no infinitivo:
a) Sorrir;
b) Sorrindo;
c) Sorrido;
d) Sorriu.

7) Assinale a alternativa que apresenta uma
palavra formada por derivação prefixal:
a) Passatempo;
b) Felizmente;
c) Entristecer;
d) Infeliz.

2) Assinale a alternativa que apresenta o verbo
conjugado na forma nominal chamada de
particípio:
a) Preferiu;
b) Feito;
c) Falava;
d) Escrevera.

8) Marque a opção que apresenta um exemplo de
palavra
formada
por
composição
por
aglutinação:
a) Beija-flor;
b) Vinagre;
c) Emudecer;
d) Casebre.

3) Leia com atenção e marque a alternativa que
possui a palavra acentuada por ser paroxítona:
a) Sílaba;
b) Lâmpada;
c) Sofá;
d) Amável.

9) A classe de palavras
caracterizar os substantivos é:
a) Preposição;
b) Artigo;
c) Adjetivo;
d) Pronome.

4) Analise as afirmativas a seguir e, depois,
marque V para as sentenças verdadeiras e F para
as falsas:
(
) A palavra “parede” não deve ser
acentuada, pois é paroxítona terminada em “e”.
(
) A palavra “música” deve ser acentuada,
pois é oxítona terminada em “a”.
(
) A palavra “computador” não deve ser
acentuada por ser paroxítona terminada em “r”.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
ordem correta:
a) V – V - V;
b) F - F – F;
c) V – F – F;
d) F – V – F.

10) Sobre a pontuação, analise as afirmações a
seguir:
I- É utilizado nas abreviações.
II- É utilizado para introduzir as falas das
personagens.
III- É utilizado em frases interrogativas diretas.
(
) Travessão.
(
) Ponto final.
(
) Ponto de interrogação.

5) Marque a alternativa em que o termo
sublinhado é um substantivo:
a) Eduarda aniversaria no mês de setembro;
b) Gabriela e Leonardo jogam futebol juntos;
c) O casaco do tenista é branco;
d) As compras foram feitas na sexta-feira.
6) Marque a alternativa em que a palavra
sublinhada é uma conjunção:
a) Não irei à aula, pois estou enferma;
b) O jantar de hoje foi muito especial;
c) A prova ocorrerá no mês de outubro;

conhecida

por

Agora, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta:
a) I – III – II;
b) III – II – I;
c) II – I – III;
d) I – II – III.
MATEMÁTICA
11) A garagem de uma casa possui 4,7 metros de
comprimento e 3,20 metros de largura. A área
desta garagem é:
a) 7,90 m2;
b) 12,70 m2;
c) 15,04 m2;
d) 15,40 m2.

12) O administrador de uma feira faz um
levantamento de dados, e percebe que 5% das
frutas estragam antes mesmo de ser revendidas
aos seus clientes. Sendo que a feira adquire uma
tonelada de frutas semanalmente, a quantidade
de frutas que não podem ser revendidas é:
a) 5 kg;
b) 50 kg;
c) 100 kg;
d) 500 kg.
13) Ao distribuir uma garrafa de 2 litros de
refrigerante em copos com capacidade de 125 ml,
uma dona de casa irá conseguir encher:
a) 5 copos;
b) 8 copos;
c) 10 copos;
d) 16 copos.
14) Marcelo vai ao supermercado e compra 6
pacotes de macarrão instantâneo que custam R$
0,89 cada. Ao chegar ao caixa, Marcelo paga a
sua compra com uma nota de R$ 10,00, o troco
que Marcelo deve receber é:
a) R$ 3,66;
b) R$ 4,66;
c) R$ 5,34;
d) R$ 6,34.
15) O consumo médio de um automóvel é de 1
litro de combustível para 14 km rodados. Ao
realizar uma viajem de 448 km o motorista deste
automóvel gastou R$ 85,76 em combustível, o
preço pago por 1 litro de combustível por este
motorista foi:
a) R$ 2,68;
b) R$ 2,73;
c) R$ 2,93;
d) R$ 3,02.
LEGISLAÇÃO
16) Conforme o Art. 24 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009_____________ é a
investidura do Servidor efetivo em cargo de
atribuições, responsabilidades, habilitação e nível

de escolaridade compatíveis com a limitação que
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental,
verificada em inspeção médica. Assinale a
alternativa que completa corretamente a lacuna:
a) Remoção;
b) Recondução;
c) Reversão;
d) Readaptação.
17) Conforme o art. 67-A do Código de Trânsito
Brasileiro, assinale a alternativa incorreta que
trata sobre o tempo de condução de veículo:
a) O motorista profissional na condição de condutor
é responsável por controlar o tempo de condução
estipulado no art. 67-A, com vistas na sua estrita
observância;
b) deve ser observado intervalo mínimo de 30
(trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro)
horas ininterruptas na condução de veículo;
c) O condutor é obrigado a, dentro do período de 24
(vinte e quatro) horas, observar um intervalo de, no
mínimo, 11 (onze) horas de descanso, podendo ser
fracionado em 7 (sete) horas mais 4 (quatro), no
mesmo dia;
d) Em situações excepcionais de inobservância
justificada do tempo de direção estabelecido
no caput e desde que não comprometa a segurança
rodoviária, o tempo de direção poderá ser
prorrogado por até 1 (uma) hora, de modo a permitir
que o condutor, o veículo e sua carga cheguem a
lugar que ofereça a segurança e o atendimento
demandados.
18) Conforme o art. 35 do Código de Trânsito
Brasileiro antes de iniciar qualquer manobra que
implique um deslocamento lateral, o condutor
deverá indicar seu propósito de forma clara e
com a devida antecedência, por meio da luz
indicadora de direção de seu veículo, ou:
a) buzinar para alertar os demais motoristas;
b) ligar o alerta do veículo;
c) parar e olhar antes efetuar o deslocamento lateral;
d) fazendo gesto convencional de braço.
19) Conforme o Art. 20 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público adquire estabilidade:
a) imediatamente após nomeação;
b) após um ano de efetivo exercício;
c) após três anos de efetivo exercício;
d) após cinco anos de efetivo exercício.

d) Pedestres manter distância dos ciclistas.
20) Conforme o Art. 77 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 constituem indenizações
ao servidor, exceto:
a) diárias;
b) transporte;
c) ajuda de custo;
d) prêmio assiduidade.

26) A placa de sinalização a seguir significa:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São equipamentos destinados a diminuir os
impactos causados em casos de acidentes, exceto:
a) Cintos de Segurança;
b) Air-bag;
c) Pneus;
d) Carroçaria.
22) A finalidade da suspensão
amortecedores é de:
a) Manter a estabilidade do veículo;
b) Melhorar a estética do veículo;
c) Para não gastar os freios;
d) Para fazer a geometria.

e

dos

a) Lombada;
b) Depressão na Pista;
c) Balança;
d) Ponte.
27) Sobre as cores da placa de sinalização PARE
é correto afirmar, exceto:
a) O fundo é Vermelho Refletivo;
b) A orla Interna é Branco Refletivo;
c) A orla Externa é Branco Refletivo;
d) As Letras são Branco Refletivo.
28) A placa de sinalização a seguir significa:

23) As calçadas são para o uso exclusivo de
pedestres e só podem ser utilizadas pelos veículos
para:
a) Ir rapidamente ao banco;
b) Para carregar uma mercadoria;
c) Para entregar uma mercadoria;
d) Para acessar uma garagem.
24) A melhor definição para aquaplanagem é:
a) Entrada de água no interior do carro;
b) A perda da aderência do pneu com o solo por
existir água na pista;
c) A capotagem na chuva;
d) Quando o pneu corta a água na pista.
25) A sinalização a seguir significa:

a) Proibido ciclistas;
b) Pedestres à direita, ciclistas à esquerda;
c) Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres;

a) Altura máxima permitida;
b) Limite de peso;
c) Largura da Ponte;
d) 40 Km por hora.
29) As distâncias para o início da sinalização, são
calculadas com base no espaço necessário para o
veículo parar após iniciar a frenagem, mais o
tempo de reação do motorista. Assim, quanto
maior a velocidade, maior deverá ser à distância
para iniciar a sinalização. Na prática, a
recomendação é contar com passos longos
corresponde à velocidade máxima permitida no
local. Para uma via com velocidade máxima
permitida de 100 Km/h a distância para início da
sinalização (com pista seca e de dia) é de:
a) 180 passos longos;
b) 200 passos longos;
c) 160 passos longos;
d) 100 passos longos.

30) Em caso de atendimento a uma vítima, os
procedimentos que podem agravar a situação das
vítimas são, exceto:
a) Movimentar uma vítima;
b) Retirar capacetes de motociclistas;
c) Aplicar torniquetes para estancar hemorragias;
d) Não dar nada para a vítima tomar.
31) Taponagem significa:
a) Deitar a vítima;
b) Inclinar o corpo para baixo e dar tapas nas costas
da vítima;
c) Pressionar o abdômen da vítima;
d) Imobilizar a coluna cervical.
32) Em primeiros socorros RCP significa:
a) Reciclagem de Pneus;
b) Recreação Profissional;
c) Ressuscitação Cardiopulmonar;
d) Reverter Condição Pulmonar.

b) 40 API CF;
c) 80 API GL;
d) 15W40 API CH-4.
38) A placa de sinalização a seguir significa:

a) Passagem de trem;
b) Ponte móvel;
c) Parada obrigatória;
d) Estreitamento de pista.
39) A placa de sinalização a seguir significa:

33) O que caracteriza um pneu sobressalente:
a) Pneu com defeito;
b) Pneu com medida diferente do original;
c) Step (pneu reserva);
d) Pneu furado.
34) Cônicas, Retas, Hipóides, Helicoidais, são
tipos de:
a) Engrenagens;
b) Extintores;
c) Cintos de Segurança;
d) Baterias.

a) Peso limitado por eixo;
b) Peso bruto total limitado;
c) Comprimento limitado;
d) Proibido reboque.
40) A placa de sinalização a seguir significa:

35) São consideradas cargas perigosas, exceto:
a) Gases inflamáveis;
b) Gases não-inflamáveis;
c) Substâncias infectantes;
d) Carga Viva.
36) É responsável por evitar que partículas
sólidas presentes no ar entrem nos cilindros e
causem danos internos. Estamos falando de um
tipo de filtro, chamado de:
a) Filtro de combustível;
b) Filtro de ar;
c) Filtro de óleo;
d) Filtro de micropoeira.
37) Assinale a alternativa que apresenta um tipo
de óleo para transmissão:
a) 10W30 API SL;

a) Trânsito de pedestres;
b) Área escolar;
c) Crianças;
d) Passagem sinalizada de pedestres.

VOCÊ PODE DESTACAR ESTA FOLHA
E LEVAR ESTE GABARITO
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OBSERVAÇÕES:
NO DIA 29/09/2014 SERÁ PUBLICADO O
GABARITO PROVISÓRIO E AS PROVAS NO
SITE www.infinityprovas.com.br
O PRAZO DE RECURSOS CONTRA QUESTÕES
E GABARITO DAS PROVAS SERÁ OS DIAS
30/09, 1º E 02/10/2014 DIRETAMENTE NO SITE
www.infinityprovas.com.br

