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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 - TRANSPORTE ESCOLAR 

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 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. 

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: 
 

1. A inspeção para verificar os equipamentos 

obrigatórios e a segurança nos veículos 

destinados à condução coletiva de escolares 

deve ser feita: 

 

(a) Anualmente. 

(b) Trimestralmente. 

(c) Bimestralmente. 

(d) Semestralmente. 

(e) Mensalmente. 

 

2. Quando em serviço de urgência e 

devidamente identificados por dispositivos 

regulamentares de alarme sonoro e 

iluminação vermelha intermitente, são 

veículos que tem prioridade de trânsito, livre 

circulação, estacionamento e parada: 

 

(a) Os destinados a socorro de incêndio e 

salvamento. 

(b) As ambulâncias. 

(c) Os de fiscalização de trânsito. 

(d) Os de polícia. 

(e) Todas as alternativas anteriores. 

3. Deveres do motorista que dirige veículo de 

transporte escolar: 

 

(a) Não fumar durante o tempo em que estiver 

transportando escolares no veículo. 

(b) Não ingerir e não exibir bebidas alcoólicas 

a escolares ou dirigir alcoolizado. 

(c) Trajar-se adequadamente de acordo com o 

Código de Trânsito Brasileiro. 

(d) Tratar com respeito e urbanidade os 

escolares, pais, colegas, público e a 

fiscalização. 

(e) Todas as alternativas corretas. 

 

 4. O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 

9.503/07) define requisitos mínimos para o 

condutor de veículo escolar: 

 

(a)  Idade superior a 21 anos. 

(b)  Habilitação em categoria D. 

(c) Aprovação em curso especializado para 

transporte de passageiros.  

(d)  Não ter cometido nenhuma infração 

grave ou gravíssima, ou ser reincidente 

em infrações médias durante os 12 

últimos meses. 

(e) Todas estão corretas.  

5. A Suspensão e os Amortecedores são 

responsáveis por manter a estabilidade do 

veículo. Quando gastos: 

 

(a) Não causam a perda de controle do veículo. 

(b) Podem causar o capotamento do veículo. 

(c) Não necessitam de maiores cuidados. 

(d) Podem ser compensados com um bom 

sistema de freios. 

(e) não são essenciais nas frenagens e curvas. 

6. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB), a competência para registrar e 

licenciar ciclomotores, veículos de tração 

animal e de propulsão humana de 

proprietários que residem na cidade de Nossa 

Senhora do Livramento é do: 

 

(a) Departamento Estadual de Trânsito. 

(b) Órgão Executivo de Trânsito Municipal. 

(c) Conselho Estadual de Trânsito. 

(d) Departamento Nacional de Trânsito. 

(e) Sistema Nacional de Transito. 

7. Direção defensiva pode ser definida como a 

forma de dirigir que permite: 

I. Reconhecer antecipadamente as 

situações de perigo; 

II. Prever o que pode acontecer com os 

demais usuários da via; 

III. Prever o que pode acontecer com 

você e seus acompanhantes. 

8. Caso seja necessário prestar os primeiros 

socorros em um acidente de trânsito deve ser 

seguida uma sequência. Numere as 

afirmativas abaixo em ordem de prioridade e 

assinale a alternativa correta: 

(  ) Pedir socorro. 

(  ) Verificar a situação das vítimas. 

(  ) Manter a calma. 
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Esta (ão) correta (s): 

(a) Somente I. 

(b) Somente II.  

(c) Somente III.  

(d) I, II e III.   

(e) Nenhuma das alternativas. 

 

(  ) Controlar a situação. 

        (  ) Garantir a segurança. 

(a) 1-3- 5- 2-4. 

(b) 2-5-3-1-4. 

(c) 3-5-1-4-2. 

(d) 4-2- 3- 5-1. 

(e) 5-3-4-2-1. 

 

9. Os veículos para transporte coletivo de 

passageiros com características de 

acessibilidade equipados com plataforma 

elevatória veicular ou que possibilitem o 

embarque de pessoas com deficiência em 

cadeira de transbordo ou rampa de acesso 

deverão possuir: 

 

(a) Símbolo internacional de acesso (SIA), 

afixado nas partes interna e externa. 

(b) Dispositivo de retenção denominado 

“assento de elevação”. 

(c) Dispositivo de retenção denominado 

“conversível”. 

(d) Degraus de acessibilidade para acesso ao 

veículo com sinalização na cor vermelha ou 

branca. 

(e) Suporte para andador geriátrico. 

 

10. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB), a competência para registrar e 

licenciar ciclomotores, veículos de tração 

animal e de propulsão humana de 

proprietários que residem na cidade de Nossa 

Senhora do Livramento é do: 

 

(a) Departamento Estadual de Trânsito. 

(b) Órgão Executivo de Trânsito Municipal. 

(c) Conselho Estadual de Trânsito. 

(d) Departamento Nacional de Trânsito. 

(e) Sistema Nacional de Transito. 

 

MATEMÁTICA 
 

11. Pedro saiu de casa às 13h 15min, 

caminhando até a escola de dança que fica a 15 

minutos de sua casa, e chegou na hora da aula 

cuja duração é de 2 (duas) horas e 30min. A que 

horas terminará a aula de dança? 

 

(a) 15h. 

(b) 15h 15 min. 

(c) 15h 30min. 

(d) 16.  

(e) 16h 15 min. 

 

 

12. Um Ventilador que custa R$ 250,00 está 

sendo vendido com o seguinte plano de 

pagamento: R$ 30,00 de entrada e o restante 

em 04 (quatro) prestações iguais, sem juros. 

Qual é o valor de cada prestação? 

 

(a) R$ 40,00. 

(b) R$ 60,00. 

(c) R$ 45,00. 

(d) R$ 55,00. 

(e) R$ 52,00.  

 

13. Qual número abaixo não é um número 

primo? 

 

(a) 57. 

(b) 59. 

(c) 743. 

(d) 983. 

(e) 113. 

14.  O triplo do dobro da metade de 2500 é: 

 

(a) 3.250. 

(b) 4.500. 

(c) 7.500. 

(d) 10.500. 

(e) 8.250. 
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15. O número natural primo é o número que é 

divisível apenas por dois números naturais 

NÃO é número primo: 

(a) 13. 

(b) 23. 

(c) 7. 

(d) 24.  

(e) 33. 

 

 

 

PORTUGUÊS 
 

Texto:                O BICHO 

 
Vi ontem um bicho  

Na imundície do pátio,  

Catando comida entre os detritos.   

Quando achava alguma coisa,  

Não examinava nem cheirava:  

Engolia com voracidade.   

O bicho não era um cão,  

Não era um gato,  

Não era um rato.   

O bicho, meu Deus, era um homem.  
 (Manuel Bandeira) 

 

16. Quando o poeta diz:  O bicho não era um 

cão, não era um gato, não era um rato.  

 

Utiliza substantivos para citar o que viu e 

para afirmar que a palavra homem também: 

 

(a) É um termo composto. 

(b) É um substantivo coletivo. 

(c) É um nome próprio. 

(d) É um substantivo comum. 

(e) É um bicho diferente dos outros. 

17. Analise a divisão silábica das palavras 

abaixo: 

I.  Ca-der-no;  

II.  Ga-rra- fas;  

III.  Ca-dei-ra. 

Estão corretamente divididas conforme as 

normas gramaticais: 

 

(a) Apenas I e II. 

(b) Apenas II e III. 

(c) Apenas I e III. 

(d) Todas estão corretas. 

(e) Todas erradas. 

 

18. Aponte a alternativa em que há uma 

palavra dissílaba e uma proparoxítona: 

 

(a) Pipa leucócito. 

(b) Caneta tulipa. 

(c) Livro sutil. 

(d) Casa cadeira. 

(e) Nenhuma correta. 

19. Qual das palavras abaixo é um substantivo? 

 

(a) Cenoura. 

(b) Comprar. 

(c) Tigre. 

(d) Gordo. 

(e) Apressado. 

 

20. Assinale a alternativa em que todas as 

palavras estão corretamente grafadas: 

 

(a) Framboesa, hombridade e aquisição. 

(b) Herbívoro, comercializar e biquíne 

(c) Casino, pêssego e almaço. 

(d) Discução, víscera e profissional. 

(e) Todas corretas. 


