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Leia atentamente as instruções abaixo: 
 

1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. 

2. O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 

contaminação e disseminação do COVID-19. 

3. É responsabilidade exclusiva do candidato à conferência de seus dados pessoais, em especial o nome, o número de 

inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção e a marcação do gabarito na sua Folha de 

Respostas. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal/chefe de sala, para registro em ata. 

4. Confira os dados impressos no cartão resposta e se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta 

página) para o qual você se candidatou. 

5. Assine o cartão de respostas. 

6. Verifique se este caderno de prova contém 25 questões. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término 

da prova. 

7. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D das quais apenas 

uma será a resposta correta. 

8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, preenchendo 

totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. 

Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma 
opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido 
integralmente.  

9. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em 

hipótese alguma; portanto, evite rasuras. 

10. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação. 

11. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer outro recurso 

didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do candidato. 

12. A prova objetiva terá duração máxima de 2h30min, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 

13. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1h hora de seu início e poderá levar o caderno de provas 

1h hora antes de seu término. 

14. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo 

após a assinatura da ata de sala.  

15. As saídas para banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas durante a realização das provas. Não será 

permitida a permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão 

respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 

banheiros e bebedouros. 

16. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar 

e orientar quanto ao funcionamento do certame.  

17. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas. 

Boa prova! 
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Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 10.

O         VERDADEIRO         VALOR         DA         AMIZADE

Às         vezes,         um         sentimento         de         solidão         se         faz
perceptível         dentro         da         alma.
Às         vezes,         esta         solidão         devagarinho,         vagueia         mansa,
estreita         e         calma.
Mas         sem         demora         a         solidão         se         vai         embora,
No         anunciar         que         um         amigo         chegou         agora.
Amigos         vêm,         amigos         vão...
Como         um         acorde         de         uma         canção.
Mas         quando         chegam,         mandam         embora         a         solidão.
Sabido         é         que         uma         amizade
Pode         durar         uma         eternidade.
Pois         um         amigo         se         leva         dentro         do         coração
E         quando         se         vai,         fica         a         lembrança         e         a         emoção.
Por         isto         então         eu         digo,         abra         os         ouvidos
De         valor         aos         seus         amigos.

(Robinson P. Marques) -

(https://www.pensador.com/pequenos_texto_de_amizade/26/) - (Acesso

em14.05.2021)

Questão 01

Analise         as         informações         seguintes:

I.Os         homônimos         são         nomes         iguais         às         vezes         na
grafia,         às         vezes         na         pronúncia         e,         às         vezes,         na         grafia         e
na         pronuncia.
II.Os         homônimos         perfeitos         ou         palavras         perfeitas         têm
diferentes         significados,         mas         têm         escrita         e         pronúncia
(sonoridade)         iguais.
III.Na         frase:         "É         preciso         que         Rose         leve         os         docinhos
num         pacote         bem         leve".         -         temos         exemplo         de
homônimo         perfeito.

Marque         a         alternativa         com         as         informações
CORRETAS.

a) I         e         III         apenas.
b) I,         II         e         III.

c) I         e         II         apenas.
d) II         e         III         apenas.

Questão 02

Os         verbos         de:         "Amigos         vêm,         amigos         vão..."
apresentam         o         sentido         de:

a) Oposição.
b) Condição.
c) Finalidade.
d) Aversão.

Questão 03

Analise         as         informações         seguintes:

I.O         texto         deve         ser         interpretado         apenas         no         sentido         da
emoção         percebida         pela         audição.
II.Para         a         voz         do         texto,         "emoção"         é         antônimo         de
"coração".
III.O         antônimo         de         "amigo"         é         "inimigo".
IV.A         palavra:         "vagueia"         tem         o         mesmo         sentido
semântico         de:         "gira",         "zanza",         "passeia"         e         "viaja".

Estão         CORRETA(S):

a) II         e         IV         apenas.
b) I         e         II         apenas.
c) III         e         IV         apenas.
d) I         e         III         apenas.

Questão 04

Marque         o         que         significa         a         expressão:         "Às         vezes".

a) Ocasionalmente.
b) Arbitrariamente.
c) Absurdamente.
d) Indiscutivelmente.

Questão 05

Marque         a         alternativa         com         a         palavra         que         se         relaciona
com         o         sentido         de:         "Duração         que         não         tem         começo
nem         fim,         tempo         muito         amplo".

a) Calma.
b) Canção.
c) Emoção.
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d) Eternidade.

Questão 06

Analise         as         informações         seguintes         com         (V)         verdadeiro
ou         (F)         falso.

(__)A         palavra         "agora"         estabelece         relação         de         sentido
com         o         momento         em         que         a         voz         do         texto         está
escrevendo         a         mensagem         poética.
(__)A         expressão:         "vai         embora"         faz         relação         semântica
com         "vai         partir".
(__)O         termo:         "devagarinho"         faz         relação         de         sentido
com         lentidão.
(__)O         termo:         "quando"         remete         o         leitor         à         ideia         de
tempo.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         contém         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima:

a) V,         V,         V,         V.
b) V,         F,         V,         V.
c) F,         V,         V,         F.
d) V,         V,         F,         F.

Questão 07

Marque         a         ideia         que         NÃO         se         comprova         no         texto.

a) Aversão         à         alma         de         quem         cultiva         sinceras
amizades.

b) Afirmação         de         que         a         solidão         é         passageiro,         pois
dura         pouco         tempo         e         vai         embora.

c) Ideia         ou         opinião         formada         sobre         a         "solidão".
d) Relação         de         um         sentimento         de         solidão         com         o

interior         da         alma.

Questão 08

Marque         a         alternativa         com         a         palavra         que         identifica         o
sentido         semântico         de:         "Aquilo         que         é         autêntico,         que
não         tem         mistura         ou         alteração".

a) Alma.
b) Verdadeiro.
c) Solidão.
d) Amizade.

Questão 09

Marque         a         alternativa         com         informação         CORRETA.

a) No         texto,         temos         exemplos         de         linguagem         escrita
bem         cuidada.

b) As         palavras:         "lembrança"         e         "solidão"         representam
ideia         de         descaso         para         com         a         amizade.

c) Todas         as         palavras         do         texto         têm         sentido
polissêmico.

d) O         sinônimo         de         "mansa"         é         "brava".

Questão 10

Marque         a         alternativa         com         afirmação         CORRETA.

a) Todas         estão         corretas.
b) A         expressão:         "dentro         do         coração"         sugere

"carinho".
c) Como         antônimo         de         "eternidade"         admite-se:

"descontínuo",         "morredouro",         e         "perecível".
d) As         duas         primeiras         palavras         de:         "mandam         embora

a         solidão"         -         sugerem         a         expulsão         da         solidão.

Matemática/Raciocínio Lógico

Questão 11

Todos         os         anos         João         compra         e         ganha         doces         para
distribuir         no         dia         das         crianças         na         sua         comunidade.         No
ano         passado         ele         comprou         10         pacotes         com         50         balas
cada         e         ganhou         mais         2         iguais.         Se         na         comunidade         de
João         moram         47         crianças         e         todas         ganharam         a         mesma
quantidade         de         balas,         quantas         balas         cada         criança
ganhou?

a) Cada         criança         ganhou         13         balas.
b) Cada         criança         ganhou         36         balas.
c) Cada         criança         ganhou         5         balas.
d) Cada         criança         ganhou         12         balas.

Questão 12

A         renda         per         capita         de         uma         família         é         a         soma         dos
salários         de         todas         as         pessoas         que         contribuem         com         o
pagamento         das         despesas         de         uma         casa,         dividida         pela
quantidade         de         moradores         desta         casa.         Assim,         se         na
casa         de         Tiago         ganha         R$         3.500,00,         sua         esposa         ganha
R$         2.200,00         e         tem         dois         filhos         morando         com         eles,         qual
é         a         renda         per         capita         na         casa         de         Tiago?

a) A         renda         per         capita         na         casa         de         Tiago         é         de         R$
2.850,00.

b) A         renda         per         capita         na         casa         de         Tiago         é         de         R$
1.500,00.

MOTORISTA 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO - BA 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 

 

 

c) A         renda         per         capita         na         casa         de         Tiago         é         de         R$
1.425,00.

d) A         renda         per         capita         na         casa         de         Tiago         é         de         R$
5.700,00.

Questão 13

A         régua         de         Lucas         quebrou         e         agora         só         tem         13
centímetros.         Em         uma         atividade,         ele         precisou         medir         a
largura         da         mesa         da         professora         e         descobriu         que         era
igual         a         dez         vezes         o         tamanho         da         sua         régua.         Qual         é         a
medida         da         largura         da         mesa         da         professora,         em
metros?

a) A         largura         da         mesa         é         de         1,3         metros.
b) A         largura         da         mesa         é         de         0,13         metros.
c) A         largura         da         mesa         é         de         130         metros.
d) A         largura         da         mesa         é         de         13         metros.

Questão 14

Se         dentro         de         uma         empresa         são         escolhidos         3
funcionários         por         setor         para         formar         um         grupo         de
estudo,         este         grupo         é         chamado         de         subconjunto         do
conjunto         de         todos         os         funcionários         e         este         conjunto         do
total         de         funcionários,         neste         contexto,         é         chamado         de:

a) Conjunto         universo.
b) Conjunto         vazio.
c) Conjunto         união.
d) Conjunto         unitário.

Conhecimentos Gerais

Questão 15

Em         1940,         o         pintor         de         prenome         Oséas,         empolgado
com         a         participação         dos         voluntários         de         Pedrão         nas
lutas         pela         Independência         da         Bahia,         eterniza         em         tela,
o         conjunto         de         cavaleiros         vestidos         em         couro         e         usando
várias         armas.

Esta         Obra         está         exposta         no         Instituto         Geográfico         e
Histórico         da         Bahia         em         homenagem         ao         grupo:

a) A         Companhia         Branca.
b) Os         Tigres         Voadores.
c) Os         10         Mil.
d) Encourados         de         Pedrão.

Questão 16

O         governo         da         Bahia         prorrogou         a         restrição         da
locomoção         noturna         de         pessoas.         A         medida         que         tem
como         objetivo         conter         a         disseminação         do         novo
Coronavírus,         foi         publicada         em         decreto         no         dia
16/05/2021,         na         versão         on-line         do         Diário         Oficial         do
Estado         (DOE).         De         acordo         com         o         governo,         nos
municípios         em         que         a         taxa         de         ocupação         de         leitos         de
UTI         se         mantiveram         igual         ou         inferior         a         75%,         por         cinco
dias         consecutivos,         a         restrição         na         locomoção         será
válida         das         22h         às         5h.
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/05/16/

Como         é         chamada         essa         restrição         da         locomoção
noturna?

a) Isolamento.
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b) Lockdown.
c) Quarentena.
d) Toque         de         recolher.

Questão 17

Conforme         a         Lei         Orgânica         do         Município,         marque         a
alternativa         INCORRETA.

a) São         símbolos         do         Município         de         Pedrão,         a         Bandeira
e         o         Brasão         Municipal.

b) Compete         ao         Município         administrar         seu         patrimônio.
c) O         Município         tem         sua         sede         na         Cidade         de         Pedrão.
d) O         salário         dos         servidores         municipais         pode         ser

abaixo         do         salário         mínimo.

Questão 18

Conforme         a         Lei         Orgânica         do         Município,         marque         a
alternativa         CORRETA.

a) Ninguém         tem         direito         a         receber         dos         Órgãos
Públicos         Municipais,         informações         de         seu         interesse
particular         ou         de         interesse         coletivo         ou         geral.

b) Os         servidores         não         tem         direito         a         salário-família         para
seus         dependentes.

c) O         Município         e         os         Prestadores         de         Serviços
Públicos         Municipais         responderão         pelos         danos         que
seus         agentes,         nesta         qualidade         causarem         a
terceiros,         assegurado         o         direito         de         regresso         contra
o         responsável         no         caso         de         culpa         ou         dolo.

d) Os         servidores         tem         direito         a         remuneração         do
trabalho         de         dia         superior         à         da         noite.

Questão 19

O         Banco         Central         aprovou         uma         nova         opção         permitindo
transferências         bancárias         através         de         um         aplicativo.
Essa         novidade         pode         levar         a         uma         redução         nos         custos
de         transações         financeiras.
Qual         é         esse         aplicativo?

a) Facebook.
b) Instagram.
c) Gmail.
d) WhatsApp.

Questão 20

Um         trecho         de         22         quilômetros         de
_________________,         entre         Feira         de         Santana         e
Esplanada,         foi         entregue         no         dia         26/04/2021.         A         rodovia
vem         recebendo         investimentos         constantes         do         Governo
Federal         para         ampliação         da         capacidade         de         tráfego.

(...)
A         _________________compreende         um         trecho         de
165         quilômetros         de         extensão         que         foram         divididos         em
quatro         lotes         de         aproximadamente         41         quilômetros
cada.         O         lote         4         faz         a         ligação         rodoviária         aos         grandes
polos         comerciais         e         industriais         do         estado,         como
Alagoinhas,         Pedrão,         Teodoro         Sampaio         e         Conceição
do         Jacuípe.         Nesse         lote,         as         equipes         do         Departamento
Nacional         de         Infraestrutura         de         Transportes         (DNIT)
atuaram         na         duplicação         em         uma         região         com         fábricas
de         grande         porte.
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/04/

Marque         a         alternativa         que         preenche
CORRETAMENTE         as         lacunas.

a) duplicação         da         BR-101/BA.
b) duplicação         da         260-BA.
c) duplicação         da         BR-262.
d) duplicação         da         BA-524.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Alfredo,         motorista         da         Prefeitura         de         Pedrão,         está
passando         pela         Avenida         Tancredo         Neves         e         presencia
um         acidente         de         trânsito.         Logo         estaciona         o         veículo         e
se         prontifica         para         ajudar         as         vítimas,         as         quais         estão
com         fratura         exposta.

Em         relação         as         noções         básicas         de         primeiros         socorros,
marque         a         alternativa         CORRETA.

a) Alfredo         deve         orientar         a         vítima         a         rolar         no         chão.
b) Alfredo         deve         movimentar         a         vítima         e         levá-la         para

um         lugar         de         sombra.
c) Se         Alfredo         não         tem         conhecimento         em         como

colocar         a         parte         do         corpo         fraturada         no         lugar,         ele
não         deve         tentar         realizar         o         procedimento,         visto         que
pode         prejudicar         e         agravar         o         quadro.

d) Alfredo         não         precisa         se         preocupar         se         alguém
chamou         o         serviço         de         emergência,         pois         não         há
necessidade.

Questão 22

Realizar         a         manutenção         veicular         é         um         dos         processos
básicos         para         a         longevidade         do         veículo.         A         falta         de
manutenção         pode         acarretar         problemas         muito         graves
não         só         no         automóvel,         como         também         na         vida         do
motorista,         pois         evita-se         acidentes         por         falta         de
manutenção.         O         servidor         público         deve         cuidar         de         seu
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instrumento         de         trabalho,         no         caso         o         veículo,         da         melhor
maneira         possível.

Neste         sentido,         marque         a         alternativa         CORRETA.

a) A         troca         de         óleo         deve         ser         feito         a         cada         dois         anos,
este         é         responsável         pela         lubrificação         de         certos
componentes         do         carro.

b) O         pneu         é         um         componente         muito         importante         para
um         carro,         ele         contribui         para         sua         estabilidade         e
garantindo         aderência         ao         solo.         É         necessária         a
calibragem         do         pneu         com         frequência.

c) Os         freios         não         necessitam         de         manutenção,         apesar
de         ser         importante         para         a         segurança         do         motorista.

d) A         manutenção         corretiva         tem         como         objetivo         evitar
um         possível         problema,         conseguindo         identificar         o
problema         antes         que         ele         ocorra.

Questão 23

O         Código         de         Trânsito         Brasileiro         (CTB)         sofreu
algumas         mudanças         que         entraram         em         vigor         em         2021.

Marque         a         alternativa         CORRETA         que         conste         uma
dessas         mudanças.

a) O         exame         toxicológico         foi         dispensado.
b) Os         veículos         que         não         dispuserem         de         luzes         de

rodagem         diurna         (DRL)         deverão         manter         acesos         os
faróis         nas         rodovias         de         pista         simples         situadas         fora
dos         perímetros         urbanos,         mesmo         durante         o         dia.

c) Em         nenhuma         hipótese         o         motorista         poderá         conduzir
veículo         sem         portar         a         CNH         de         papel.

d) Motociclista         não         precisa         utilizar         farol.

Questão 24

Marque         a         alternativa         CORRETA.

A         placa         de         sinalização         R-2,         representada         pelo
símbolo         acima         significa:

a) Trânsito         proibido.
b) É         sua         a         preferência.
c) Parada         obrigatória.
d) Dê         a         preferência.

Questão 25

Dirigir         demanda         muita         atenção         do         motorista,         já         que
qualquer         deslize         no         volante         pode         ter         graves
consequências.

Marque         a         alternativa         QUE         CONSTE         uma         atitude         que
tira         a         atenção         do         motorista,         que         é         proibida,         e         que
pode         causar         acidente.

a) Mexer         no         celular         enquanto         dirige.
b) Falta         de         manutenção         no         veículo.
c) Transportar         passageiros.
d) Velocidade         compatível         com         a         via.
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