Concurso Público
2016
Motorista

Prova Objetiva
17/04/2016
Este caderno, com 08 páginas numeradas, contém 15 questões objetivas de Língua Portuguesa, 10 de
Matemática, 05 de Conhecimentos Gerais e do Munícipio e 10 de Conhecimentos Específicos, totalizando
40 questões.
Além do caderno, você está recebendo, também, um Cartão de Respostas.
Não abra o caderno antes de receber autorização.

Instruções
1. Verifique se seu nome, número do documento de identidade, data de nascimento e cargo/opção estão
corretos no Cartão de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
2. Assine o Cartão de Respostas com caneta. Além de sua assinatura, da transcrição da frase e da marcação
das respostas, nada mais deve ser escrito ou registrado no cartão, que não pode ser dobrado, amassado,
rasurado ou manchado.
3. Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das
questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
4. Leia com atenção as questões e escolha a alternativa que melhor responde a cada uma delas. Marque sua
resposta no Cartão de Respostas cobrindo totalmente, com caneta preta ou azul, o espaço que corresponde
à letra a ser assinalada.
5. Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno e o Cartão de Respostas.

Informações Gerais
O tempo disponível para fazer as provas é de três horas. Nada mais poderá ser registrado após esse tempo.
Será eliminado do concurso o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer instrumento de cálculo
e/ou qualquer meio de obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, agendas,
computadores, rádios, telefones, receptores, livros e anotações.
Será eliminado, também, o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.
Boa prova!

Língua Portuguesa

Medidas simples garantem mais segurança no trânsito
Em um clássico desenho da Disney, ao assumir a direção de um carro, o pacato e humilde senhor Andante se transforma
no terrível senhor Volante, modelo de arrogância e violência. Essa cena ilustra uma situação comum até hoje no trânsito, onde
os motoristas descarregam toda sorte de frustração.
Não por acaso, o fator humano é responsável pela maioria dos acidentes. Dirigir defensivamente é essencial para prevenir os
desastres
ou pelo menos minimizar suas consequências. De acordo com o professor Adilson Lombardo, especialista em segurança
5
no trânsito, na direção defensiva “é preciso avaliar riscos, reduzir a velocidade perto de escolas, não fazer ultrapassagens
perigosas”. Na prática, são medidas simples, que podem ser resumidas em duas: respeito às normas e bom senso.
Lombardo frisa que não se deve confundir direção defensiva com técnicas de pilotagem, que também podem ajudar a
prevenir acidentes. “Os cursos de pilotagem ensinam a sair da aquaplanagem, a fazer uma frenagem segura e a desviar de
10 obstáculos”, explica. “As autoescolas não dão essa formação, que é essencial, por exemplo, para funcionários de empresas.” Ele
destaca ainda a função educativa da multa: “Todos sabemos que a cultura da impunidade é perigosa.”
Ari Silveira
Adaptado de gazetadopovo.com.br, 22/08/2009.

Questão

01

Por suas características, o texto lido pode ser classificado
como:
(A) poema
(B) narrativa
(C) reportagem
(D) propaganda

02

Ao passar a palavra sublinhada para o singular, o verbo
“garantir” deverá ser escrito assim:
(A) garanto
(B) garante
(C) garantes
(D) garantimos

(A) desgosto
(B) insatisfação
(C) benevolência
(D) contrariedade

Questão

06

No trecho, uma palavra em sentido conotativo, ou seja, que
não está em seu sentido literal, é:
(A) trânsito
(B) situação
(C) motoristas
(D) descarregam
Releia o trecho abaixo para responder às questões 07 e 08.

03

A palavra mais não sofre alteração, nem de gênero, nem de
número. Outra palavra que também não sofre alteração é:
(A) certo
(B) algum
(C) menos
(D) nenhum

Questão

05

No trecho, a palavra frustração tem significado diferente de:

Medidas simples garantem mais segurança no trânsito

Questão

uma situação comum até hoje no trânsito, onde os motoristas
descarregam toda sorte de frustração. (l. 2-3)

Questão

Releia o título do texto para responder às questões 02 e 03.

Questão

Releia o trecho abaixo para responder às questões 05 e 06.

Dirigir defensivamente é essencial para prevenir os desastres
ou pelo menos minimizar suas consequências. (l. 4-5)

Questão

07

O trecho sublinhado indica ideia de:

04

(A) causa
(B) tempo
(C) oposição
(D) finalidade

Questão

08

O autor cita um personagem de um desenho da Disney que
se transforma ao dirigir. De acordo com o primeiro parágrafo,
o senhor Andante pode ser definido como:

Em suas consequências, a palavra “suas” é um pronome
classificado como:

(A) tranquilo
(B) distraído
(C) medroso
(D) estranho

(A) pessoal
(B) indefinido
(C) possessivo
(D) demonstrativo
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Língua Portuguesa

Questão

09

No texto, uma fala do professor entrevistado que contém
conselhos aos motoristas é:
(A) “é preciso avaliar riscos, reduzir a velocidade perto de
escolas, não fazer ultrapassagens perigosas.”
(B) “Os cursos de pilotagem ensinam a sair da aquaplanagem,
a fazer uma frenagem segura e a desviar de obstáculos”
(C) “As autoescolas não dão essa formação, que é essencial,
por exemplo, para funcionários de empresas.”
(D) “Todos sabemos que a cultura da impunidade é perigosa.”

Questão

10

não fazer ultrapassagens perigosas (l. 6-7)

A palavra perigosas é um adjetivo, pois indica uma qualidade
da palavra ultrapassagens. Outro adjetivo está sublinhado
em:
(A) bom senso
(B) fator humano
(C) medidas simples
(D) direção defensiva

Questão

11

O autor diferencia “direção defensiva” de “técnicas de
pilotagem”. Um exemplo de técnica de pilotagem, citado no
último parágrafo, é:
(A) frenagem segura
(B) acostamento noturno
(C) estacionamento urbano
(D) ultrapassagem acelerada

Questão

12

A palavra “trânsito” é acentuada por ser proparoxítona. Outra
palavra do texto acentuada por esse motivo é:
(A) até
(B) prática
(C) terrível
(D) também

Questão

a cultura da impunidade é perigosa. (l. 11)

Questão

14

Ao passar esse trecho para o tempo futuro, o verbo “ser”
poderá ser escrito assim:
(A) foi
(B) era
(C) fora
(D) será

Questão

15

O prefixo “im” pode indicar negação, como na palavra
impunidade, que significa ausência de punição. O prefixo da
seguinte palavra também indica negação:
(A) transformação
(B) desrespeito
(C) prevenção
(D) diálogo

Matemática

Questão

16

Um ônibus parte de um terminal rodoviário, e seu tempo de
viagem até determinada cidade é exatamente de 6 horas. O
número total de minutos gastos nessa viagem é igual a:
(A) 380
(B) 360
(C) 340
(D) 320

Questão

17

Admita que um veículo percorra 13,4 km para cada viagem
que efetua. Se esse veículo fizer 5 viagens em um único dia,
o número total de quilômetros percorridos por esse veículo,
nesse dia, equivale a:
(A) 63
(B) 67
(C) 70
(D) 74

13

O objeto direto é um complemento verbal. Um exemplo de
objeto direto está destacado em:
(A) Em um clássico desenho da Disney, ao assumir a direção
de um carro,
(B) Essa cena ilustra uma situação comum
(C) que também podem ajudar a prevenir acidentes.
(D) As autoescolas não dão essa formação,

4

Releia o trecho abaixo para responder às questões 14 e 15.
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Questão

18

Para pagar uma passagem de ônibus no valor de R$ 3,80,
um passageiro deu ao cobrador uma nota de R$ 50,00. Em
seguida, para facilitar o troco, deu mais 8 moedas de R$ 0,10.
O valor, em reais, do troco recebido por esse passageiro é
igual a:
(A) 47
(B) 46
(C) 45
(D) 44
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Matemática

Questão

Questão

19

Sabe-se que a frota de veículos da empresa X é composta
somente de 12 ônibus e 15 caminhões. Se 75% desses ônibus
e 60% desses caminhões estão em circulação, o total de
veículos da empresa, em circulação, corresponde a:
(A) 12
(B) 15
(C) 16
(D) 18

Questão

20

(A) 4
(B) 6
(C) 9
(D) 12

21

Numa empresa, há 25 motoristas cujas idades estão
representadas na tabela abaixo.
Quantidade de
motoristas

(em anos)

5

28

12

30

8

25

Questão

(A) 28
(B) 29
(C) 30
(D) 31

25

Um terreno utilizado como garagem tem a forma de um
retângulo cuja diagonal mede 50 m. As dimensões desse
terreno, em metros, são proporcionais a 3 e 4. Logo, a
medida, em metros, do perímetro desse terreno é igual a:
(A) 100
(B) 120
(C) 140
(D) 150

Idade

A média aritmética, em anos, das idades desses 25 motoristas
é igual a:

Questão

Estão dentro de um ônibus 35 passageiros. Admita que não
entrou mais ninguém nesse ônibus e que 3 do total de
7
seus passageiros desceram. O número de passageiros que
permanece no veículo é igual a:
(A) 12
(B) 20
(C) 25
(D) 30

Uma placa tem a forma de um quadrado cujo lado mede 3
metros. A medida da área dessa placa, em m2, equivale a:

Questão

24

Conhecimentos Gerais e do Município
Com base no Regimento Interno da Câmara Municipal de
Tanguá, responda às questões 26 e 27.

Questão

26

Está previsto recesso parlamentar para o mês inteiro de:

22

(A) março
(B) julho
(C) agosto
(D) novembro

Considere que, em uma cidade, a passagem de ônibus
aumentou, passando cada uma de R$ 3,40 para R$ 3,80. O
percentual aproximado de aumento, em relação ao valor de
R$ 3,40, é de:

Os vereadores eleitos exercerão seus mandatos por uma
legislatura, que tem a duração de:

(A) 11,7%
(B) 12,8%
(C) 14,5%
(D) 15,4%

(A) dois anos
(B) três anos
(C) quatro anos
(D) cinco anos

Questão

23

Uma empresa recrutou 70 motoristas para entrevistas, sendo
x do sexo feminino e y do sexo masculino. Se 3x = 4y, o
número total de motoristas do sexo feminino entrevistados
corresponde a:
(A) 25
(B) 30
(C) 35
(D) 40
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Questão

Questão

27

28

O Parque Florestal do Barbosão é uma área de preservação
permanente, situada nos municípios de Tanguá e de:
(A) Macaé
(B) Maricá
(C) Itaboraí
(D) Saquarema
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Conhecimentos Gerais e do Município

Questão

29

Questão

Em 1670, teve origem a primeira povoação de Tanguá.
Naquele momento de colonização da região, destacou-se o
cultivo de plantações de:
(A) soja
(B) café
(C) algodão
(D) cana-de-açúcar

Questão

(A) 1993
(B) 1995
(C) 1997
(D) 2001

31

Para descer uma ladeira acentuada, deve-se adotar este
procedimento:
(A) travar a direção
(B) desligar o motor
(C) desengrenar o veículo
(D) usar marcha reduzida

Questão

32

Faz parte da manutenção preventiva dos carros a verificação
quinzenal do seguinte item:
(A) nível do óleo do motor
(B) estado das lonas de freio
(C) balanceamento dos pneus
(D) folga das buchas de suspensão

Questão

33

Não faz parte do sistema elétrico do veículo a seguinte peça:
(A) velas
(B) pedal de freio
(C) válvula termostática
(D) interruptor de ignição

Questão

34

Um equipamento obrigatório em veículos automotores é:
(A) buzina
(B) farol de neblina
(C) ar-condicionado
(D) direção hidráulica

6

(A) estacionar em fila dupla
(B) parar por falta de combustível
(C) entregar a direção a pessoa sem CNH
(D) acompanhar veículo em serviço de segurança
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36

Caso não haja sinalização indicativa, a velocidade máxima em
vias arteriais será de:
(A) 80 km/h
(B) 60 km/h
(C) 40 km/h
(D) 30 km/h

Questão
Conhecimentos Específicos

35

É responsabilidade dos estados autuar o condutor que
cometa a seguinte infração:

Questão

30

Em 1991, houve um primeiro movimento, sem sucesso, pela
emancipação do distrito de Tanguá. Essa emancipação só
veio de fato a ocorrer no ano de:

Questão

Conhecimentos Específicos

37

De acordo com a Lei Federal 9503/1997, é considerada uma
infração média esta conduta:
(A) transpor linha férrea sem parar antes o veículo
(B) avançar sinal vermelho ou de parada obrigatória
(C) estacionar o veículo a mais de 1 m afastado do meio-fio
(D) ultrapassar bicicletas sem manter distância lateral de 1,5 m
em relação a elas

Questão

38

Antes de dar início à circulação de um veículo, o condutor
deve garantir que a quantidade de combustível do carro seja
suficiente para a seguinte finalidade:
(A) chegar ao local de destino
(B) chegar ao local de destino e voltar dele
(C) chegar ao local de destino, com reserva para emergência
(D) chegar ao local de destino e voltar dele, com reserva para
emergência

Questão

39

Fazem parte do sistema de suspensão do veículo as duas
peças indicadas em:
(A) molas e amortecedores
(B) caixa de direção e bateria
(C) correia-dentada e ventoinha
(D) cilindro-mestre e estabilizador

Questão

40

Veículos de até 6 m devem manter, em relação ao veículo da
frente, a distância segura de aproximadamente:
(A) 1 segundo
(B) 2 segundos
(C) 5 segundos
(D) 8 segundos
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