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PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 
 

Processo Seletivo Simplificado edital 001/2017 

 

ASSINO DECLARANDO QUE LI AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

Nome:  Inscrição nº: 

PROVA MOTORISTA – SECRETARIA DE SAÚDE - MATUTINO 

INSTRUÇÕES: 
1. Escreva, acima, o seu nome e número de inscrição.  

2. A prova é composta de 20 questões objetivas. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, 

com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

3. Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má 

impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e 

trocará o seu caderno. 

4.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores 

de prova. 

5.Ao receber o gabarito de resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso 

haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O gabarito de resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica azul, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

7.A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas 

para o Gabarito de resposta. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros 

e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 

eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, tablets 

ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no local indicado na sala. São 

vedados também o porte e/ou uso de óculos de sol ou de quaisquer acessórios, tais como boné, chapéu, gorro 

ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do 

processo Seletivo Simplificado. 

9. Tenha cuidado na marcação no gabarito resposta, pois não será substituída em hipótese alguma. 

10.Confira e assine o gabarito resposta, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 

11. Não se esqueça de assinar a Lista de Presença. 

12. Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar a prova. 

13.A prova estará disponível para a devolução, na recepção da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 

Livramento. A partir do dia 16 de maio de 2017. 

14. Ao final do tempo destinado à realização das provas, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 3 

(três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação das provas, da sala. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte e leve-o consigo. 

 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas. 

 

 

 

RESPOSTAS 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 
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CONHECIMENTO ESPECIFICOS 

 

TEXTO:           A Lebre e a Tartaruga 
 

Era uma vez... uma lebre e uma tartaruga. 

A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. 

Certa vez, a tartaruga já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. 

A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. 

Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar, com seus passinhos lentos, porém, firmes. 

Logo a lebre ultrapassou a adversária, e vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. 

Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. 

Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. 
                                                                                                        Moral da história: devagar se vai ao longe! 

 http://escolakids.uol.com.br/a-fabula.htm 

1. A tartaruga, estava cansada de “ser 

alvo de gozações” (Linha 3). Nesse 

contexto, a palavra “GOZAÇÃO” 

NÃO significa: 

(a) Caçoada. 

(b) Zombaria. 

(c) Brincadeira. 

(d) Prazer. 

(e) Deboche. 

2. Conforme o Texto a lebre vivia caçoando da 

lerdeza da tartaruga. Entende-se por 

“lerdeza”: 

 

(a) Agilidade. 

(b) Velocidade. 

(c) Rapidez. 

(d) Vagarosidade. 

(e) Ligeirice. 

3. Assinale a alternativa cuja palavra é do 

gênero masculino. 

(a) Mapa. 

(b) Cadeira. 

(c) Foto. 

(d) Parede.   

(e) Mesa. 

4. Assinale a alternativa que apresenta apenas 

palavras escritas corretamente: 

(a) Mexerica origem, mochila. 

(b) Mexicano, bochecha, miragem. 

(c) Caixa, chuchu, xalé. 

(d) Enxame, peixe, barrejem. 

(e) Caichão, brimco, bola. 
5. Assinale a opção que contém uma palavra 

em que ocorre encontro consonantal: 

(a) Ator. 

(b) Pneu. 

(c) Pacote. 

(d) Girafa. 

(e) Boneca. 

 

 

MATEMÁTICA 

6. A que taxa de juros simples o capital de R$ 

3.000,00 renderia R$ 270,00 em 6 meses: 

(a)  1% ao mês. 

(b)  1,5% ao mês. 

(c) 0,5% ao mês. 

(d)  2% ao mês. 

(e)  2,5% 

 7. Um par de sapatos e uma camisa custaram 

juntos, R$ 240,00. Sabendo-se que o preço do 

sapato foi o triplo do preço da camisa, quanto 

custou o sapato? 

(a) R$160,00. 

(b) R$180,00. 

(c) R$210,00. 

(d) R$150,00.  

(e) R$ 170,00  
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8. Carla comprou 3kg de queijo por R$ 33,00. 

Ao chegar em casa sua mãe pediu para que 

voltasse ao mercado e comprasse mais 2kg de 

queijo. Quanto Carla gastou apenas nesta 

segunda vez que voltou ao mercado? 

 

(a) R$ 55,00 

(b) R$ 33, 00 

(c) R$ 22,00 

(d) R$ 11,00 

(e) R$ 12 

 

9. Maria comprou um pacote de maçãs e um 

pacote de mexericas, o vendedor concedeu um 

desconto de 10% no preço do pacote de maçãs 

e um desconto de 5% no preço do pacote de 

mexericas. O valor total do desconto foi de um 

real. Sem esse desconto, a soma seria de R$ 

12,00. Qual era o preço do pacote de abacates 

antes do desconto? 

(a) 7,50 

(b) 8,50 

(c) 8,00 

(d) 9,00 

(e) 7,00 

10. O número 82 é composto por: 

(a) Oito dezenas e sete unidades. 

(b) Uma dezena e oito unidades. 

(c) Oito dezenas e duas unidades. 

(d) Duas dezenas e oito unidades. 

(e) Oito dezenas e uma unidade. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11.Assinale a alternativa que demonstra uma 

postura profissional correta do servidor: 

 

(a) Esforço e interesse permanente para 

aprender. 

(b) Dificuldade para administrar o tempo na   

realização das tarefas. 

(c) Insatisfação constante com o trabalho. 

(d) Sólida relação de desconfiança. 

(e) Irresponsabilidade no trabalho. 

12.O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é 

Instituído pela lei nº 9.503/97. 

 Assinale a alternativa que apresenta 

literalmente o nome de um capítulo presente 

no CTB: 

 

(a) Disposições supremas. 

(b) Do sistema local de trânsito. 

(c) Das normas gerais de circulação e 

conduta. 

(d) Da condução de veículo por motoristas 

reciclados. 

(e) Dos pedestres e condutores de veículos 

motorizados. 

13.Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, 

manter o trânsito em condições seguras é 

um dever: 

 

(a) Apenas da Polícia Rodoviária Federal. 

(b) Dos órgãos e entidades componentes do 

      Sistema Nacional de Trânsito.  

(c) Apenas dos condutores de veículos de 

passageiros. 

(d) Apenas dos órgãos e entidades 

componentes do Sistema Federalista de 

Trânsito. 

(e) Apenas da Polícia Rodoviária Federal 

com o auxílio da Polícia Militar de cada 

estado do país. 

14. A inspeção Ambiental do veículo deverá 

ser feita: 

 

(a) A cada semestre 

(b) A cada bimestre 

(c) A cada trimestre 

(d) Sempre que o veículo apresentar defeito.  

(e) Anualmente 
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15. Um veículo possui os seguintes 

componentes: 

 

I – Sistema de freio e direção; 

II – Sistema hidráulico e de lubrificação; 

III – Sistema de iluminação e sinalização. 

IV- Sistema de controle por GPS. 

 Está correta a alternativa (s): 

(a) Somente I. 

(b) Somente II. 

(c) Somente I, II, III, IV 

(d) I, II e III. 

(e) I e II 

 

16. Ao utilizar um veículo oficial, deve-se  

verificar as condições mínimas de 

funcionamento, da presença obrigatória dos 

equipamentos de segurança e do combustível 

necessário. De quem é a responsabilidade?  

 

(a) Do mecânico, contratado pela prefeitura 

para este fim. 

(b) Do auxiliar da oficina. 

(c) Do secretário de obras. 

(d) Do motorista que irá utilizar o veículo. 

(e) Do secretário de Saúde. 

17. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a 

identificação do veículo será obrigatoriamente 

por: 

 

(a) Por caracteres gravados nas portas; 

(b) Por caracteres gravados nas placas 

dianteira e traseira; 

(c) Por caracteres gravados nas áreas 

envidraçadas; 

(d) Por caracteres gravados no chassi e 

monobloco.  

(e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

18. Em se tratando de direção defensiva, 

dirigir utilizando somente uma das mãos é: 

 

(a) Permitido em qualquer situação. 

(b) Proibido em qualquer situação. 

(c) Proibido para condutores sem experiência. 

(d) Proibido para condutores com menos de 5 

anos de experiência em trânsito. 

(e) Permitido para sinalizar manobras com 

gestos e fazer a troca de marcha. 

 

19.As atribuições do motorista de ambulância, 

que é conduzir veículo terrestre de urgência 

destinado ao atendimento e transporte de 

pacientes, conhecer integralmente o veículo e 

realizar manutenção básica do mesmo, e 

conhecer a localização de todos os 

estabelecimentos de saúde integrados ao 

sistema assistencial local, outra atribuição é: 

 

(a) Conhecer a malha viária local. 

(b) Emitir laudo médico. 

(c) Realizar transfusões de sangue. 

(d) Participar nos procedimentos médicos 

especializados de suporte à vida. 

(e) Participar nos procedimentos médicos 

especializados de suporte à vida. 

 

20.Segundo o artigo 44 do CTB, ao aproximar-

se e qualquer tipo de cruzamento, o condutor 

do veículo deve , em velocidade moderada, de 

forma que possa deter seu veículo com 

segurança para dar passagem a pedestre e a 

veículos que tenham o direito de preferência. 

 

(a) Parar rapidamente… e depois trafegar. 

(b) Frear o veículo rapidamente… e transitar. 

(c) Frear o veículo lentamente… e trafegar 

(d) Cruzar rapidamente… e depois transitar. 

(e) Demonstrar prudência especial… 

transitando. 


