PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
26 de janeiro de 2020

MOTORISTA CATEGORIA A/B
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 03 (TRÊS) HORAS.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto de Bocage para responder às questões
de 01 a 04:

QUESTÃO 04
Analise os aspectos linguísticos do texto, observando as
proposições:

O Leão e o Porco

“A quem torpe nasceu nenhum enfeite adorna)” o
termo destacado é um substantivo;
II. “O rei dos animais, o rugidor leão, ...” as vírgulas
foram usadas para separar o aposto;
III. “Deu-lhe alta dignidade, e rendas competentes, ...” o
pronome destacado substitui a palavra “leão”;
IV. As palavras “ignorância”, “incúria” e “injúria” são
acentuadas pela mesma regra gramatical.
I.

O rei dos animais, o rugidor leão,
Com o porco engraçou, não sei por que razão.
Quis empregá-lo bem para tirar-lhe a sorna
(A quem torpe nasceu nenhum enfeite adorna):
Deu-lhe alta dignidade, e rendas competentes,
Poder de despachar os brutos pretendentes,
De reprimir os maus, fazer aos bons justiça,
E assim cuidou vencer-lhe a natural preguiça;
Mas em vão, porque o porco é bom só para assar,
E a sua ocupação dormir, comer, fossar.
Notando-lhe a ignorância, o desmazelo, a incúria,
Soltavam contra ele injúria sobre injúria
Os outros animais, dizendo-lhe com ira:
«Ora o que o berço dá, somente a cova o tira!»
E ele, apenas grunhindo a vilipêndios tais,
Ficava muito enxuto. Atenção nisto, ó pais!
Dos filhos para o gênio olhai com madureza;
Não há poder algum que mude a natureza:
Um porco há-de ser porco, inda que o rei dos bichos
O faça cortesão pelos seus vãos caprichos.

Está(ão) correta(s), apenas:
A) I, III e IV;
B) II;
C) II e IV;
D) I, II e III.
QUESTÃO 05
A regência verbal está em conformidade com a norma
culta da língua, na frase:
A) Os fieis têm obedecido os preceitos cristãos;
B) Todos anuíram àquela proposta;
C) O Tribunal Eleitoral avisou aos eleitores da necessidade
do recadastramento;
D) Chegaram cedo no local da prova.

QUESTÃO 01
A mensagem apresentada no texto é que:
A) Quando alguém recebe uma chance é capaz de mudar
e adequar-se a novas situações, basta ter força de
vontade;
B) A natureza de cada um é imutável, pois as pessoas já
nascem com os atributos que usarão durante a vida;
C) É necessário dar chances para que as pessoas
desenvolvam seu potencial;
D) Cada um pode ser o que desejar, basta querer.
QUESTÃO 02
Quanto ao gênero e à tipologia textual, o texto pode ser
classificado, respectivamente, como:
A) Fábula, narrativo;
B) Poema, descritivo;
C) Fábula, injuntivo;
D) Conto, narrativo.
QUESTÃO 03
Pelo contexto, pode-se inferir que as palavras “sorna”,
“incúria” e “vilipêndios” significam, respectivamente:
A) Malandragem, cautela, infame;
B) Astúcia, desmazelo, orgulho;
C) Proatividade, inércia, ignonímia;
D) Indolência, negligência, desprezo.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
Observe a sequência

QUESTÃO 10
No estudo do raciocínio lógico existem as disjunções
exclusivas. A respeito dessas proposições compostas
podemos afirmar que:

𝑀𝑀−1 𝑀𝑀0 𝑀𝑀1
;
;
;
𝑏𝑏
𝑑𝑑
𝑓𝑓

A) É formada pela presença do conectivo “Se...então”
Ex: Se estudar bastante, então te darei um celular;
B) É formada pela presença do conectivo “e”
Ex: Te darei uma bicicleta e um celular;
C) É formada pela presença do conectivo “ou.”
Ex: Te darei uma bicicleta ou te darei um celular;
D) É formada pela presença dos dois conectivos “ou”.
Ex: Ou te darei uma bicicleta ou te darei um celular.

Marque a alternativa que corresponde ao 5º temo dessa
sequência.
A)
B)
C)
D)

𝑀𝑀2
ℎ

𝑀𝑀3
𝑖𝑖

𝑀𝑀3
𝑗𝑗

𝑀𝑀4
𝑗𝑗

;
;
;
.

QUESTÃO 07
Sobre a proposição: “15 – 4 = 10”. Pode-se afirmar que:
A) A
B) A
C) A
D) A

negativa dessa preposição é: “15 – 4 = 11”;
negativa dessa preposição é: “15 – 4 ≠ 10”;
negativa dessa preposição é: “15 – 4 > 11”;
preposição não tem negativa.

QUESTÃO 08
Se M = (A ∪ B) – (A ∩ B), sendo A = {a, b, c, d, e} e B =
{a, e, i, o, u}, então M é:
A) M
B) M
C) M
D) M

=
=
=
=

{b,
{b,
{b,
{b,

c,
c,
c,
c,

d};
d, e, i, u};
d, i, o, u};
d, e, i, o, u}.

QUESTÃO 09
Lívia nasceu em um ano bissexto (o ano ao qual é
acrescentado um dia extra,) no dia 1/1/2012 que ocorreu
em um domingo. Então no ano de 2017 o dia 1 de janeiro
será um dia de:
A) Domingo;
B) Segunda-Feira;
C) Terça-Feira;
D) Quarta-Feira.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
marque V (para verdadeiro) e F (para falso) e em seguida
assinale a opção CORRETA:

QUESTÃO 13
As Normas Gerais de Circulação e Conduta estão descritas
no Código de Trânsito Brasileiro - CTB em mais de
quarenta artigos. Tais normas visam evitar ações que
possam colocar a vida do condutor de veículos e de
terceiros em perigo, bem como a prevalência do respeito
e do bom senso. Com base no CTB e acerca do tema,
marque a opção CORRETA:

( ) Um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de
Trânsito é estabelecer as diretrizes da Política
Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à
fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação
para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;
( ) Compete a Polícia Rodoviária Federal fixar, mediante
normas e procedimentos, a padronização de critérios
técnicos, financeiros e administrativos para a
execução das atividades de trânsito;
( ) Compete ao Detran criar as câmaras temáticas;
( ) Os Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN, são
órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito;

A) A circulação dos veículos é feita pelo lado esquerdo da
via, sendo permitida a circulação pela via da esquerda
quando sinalizada;
B) Nos casos de ruas muito apertadas é permitido ao
condutor estacionar seu veículo sobre a calçada a fim
de que não impeça a passagem de outros veículos na
via;
C) A ultrapassagem de outro veículo em movimento
deverá ser feita pela direita, exceto quando o veículo a
ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de
entrar à direita;
D) Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá
indicar, com antecedência, a manobra pretendida
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por
meio de gesto convencional de braço.

A sequência correta, de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) F, F, V, V;
C) V, F, F, V;
D) F, V, F, V.
QUESTÃO 12
Acerca da habilitação para conduzir veículos e com base
no CTB, marque a opção CORRETA:

QUESTÃO 14
Mariana gosta de dirigir seu veículo calçando sapato de
salto alto, já está acostumada e dirige bem com esse tipo
de calçado. De acordo com o CTB o condutor que estiver
usando calçado que não se firme nos pés ou que
comprometa a utilização dos pedais comete infração:

A) Para que possa tirar a carteira da habilitação, o
condutor deverá preencher os seguintes requisitos: ser
penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir
Carteira de Identidade ou equivalente;
B) Com base no Código de Trânsito Brasileiro, o condutor
que não sabe ler e escrever pode possuir uma Carteira
Nacional de Habilitação, tal fato não é impedimento pois
não é necessário saber ler e escrever para conduzir um
veículo automotor;
C) O condutor habilitado na categoria B somente pode
dirigir veículo motorizado não abrangido pela categoria
A (veículo motorizado de duas ou três rodas), assim
com, não inclui veículos elétricos;
D) O condutor habilitado na categoria A somente pode
dirigir veículo motorizado não abrangido pela categoria
B (veículo motorizado de duas ou três rodas), o que não
inclui veículos elétricos.

A) Média com pena de multa;
B) A lei trata de calçados que comprometam a utilização
dos pedais ou que não se firme nos pés, como Mariana
está acostumada a dirigir com salto, ela não comete
infração;
C) Leve com pena de multa;
D) Grave com pena de multa.
QUESTÃO 15
João dirige seu veículo na faixa da esquerda com
velocidade inferior à metade da velocidade máxima
estabelecida para a via. Com base no CTB marque a opção
CORRETA:
A) João comete infração média com pena de multa, o que
não se aplicaria caso estivesse na faixa da direita;
B) João comete infração média com pena de multa,
independentemente da faixa que João estiver
circulando;
C) João comete infração grave com pena de multa, o que
não se aplicaria caso estivesse na faixa da direita;
D) João comete infração leve com pena de multa,
independentemente da faixa que João estiver
circulando.
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QUESTÃO 16
O condutor que deixar de reduzir a velocidade do veículo
de forma compatível com a segurança do trânsito comete
infração:

QUESTÃO 20
Pedro não possui carteira de habilitação e comete
homicídio culposo na direção de veículo automotor. De
acordo com o CTB, marque a alternativa CORRETA:

A) Gravíssima com pena de multa se o condutor estiver
próximo a passeatas, aglomerações, cortejos, desfiles;
B) Gravíssima com pena de multa se o condutor estiver
próximo de escolas e hospitais;
C) Média com pena de multa se o condutor estiver próximo
de escolas e hospitais;
D) Grave com pena de multa se o condutor estiver próximo
a passeatas, aglomerações, cortejos, desfiles.

A) Como Pedro cometeu homicídio culposo a pena é de
detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor, e terá a pena aumentada de
um terço à metade por não possui CNH;
B) A pena é de detenção de dois a quatro anos, sem
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir;
C) Como Pedro cometeu homicídio culposo a pena é de
detenção, de um a dois anos, e suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor, e terá a pena aumentada de um
terço à metade por não possui CNH;
D) O crime cometido por Pedro só abrange a esfera penal,
portanto não é considerado crime de trânsito, mas
infração gravíssima por dirigir sem CNH.

QUESTÃO 17
São equipamentos obrigatórios dos veículos:
A) Air bag para condutor e para todos os passageiros,
inclusive para os sentados no banco traseiro;
B) Cinto de segurança para motorista e todos os
passageiros, inclusive para os veículos destinados ao
transporte de passageiros em percursos em que seja
permitido viajar em pé;
C) Encosto de cabeça para todos os tipos de veículos
automotores;
D) No caso de bicicletas, a campainha, sinalização noturna
e espelho retrovisor do lado direito.

QUESTÃO 21
O Condutor que dirige com o braço do lado de fora do
veículo comete, com pena de multa, infração:
A) Gravíssima;
B) Grave;
C) Leve;
D) Média.

QUESTÃO 18
Maria transporta seu cachorrinho no seu colo enquanto
está dirigindo. De acordo com o CTB, Maria comete, com
pena de multa, infração:

QUESTÃO 22
A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das
competências estabelecidas no Código de Trânsito
Brasileiro deverá adotar medidas administrativas como
retenção do veículo, remoção, recolhimento etc. De
acordo com o CTB, marque a alternativa CORRETA:

A) Leve;
B) Média;
C) Gravíssima;
D) Grave.

A) Caso o veículo esteja irregular poderá ser retido e,
mesmo que a irregularidade possa ser sanada no local
da infração, o veículo não será liberado;
B) Quando se tratar de veículo de transporte coletivo
transportando passageiros ou veículo transportando
produto perigoso ou perecível, desde que ofereça
condições de segurança para circulação em via pública
a retenção imediata ficará a critério do agente de
trânsito;
C) Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o
veículo não poderá ser liberado e entregue a condutor
regularmente habilitado;
D) O veículo será retido para o depósito fixado pelo órgão
ou entidade competente.

QUESTÃO 19
João recebeu uma notificação de infração de trânsito. João
tem certeza que não cometeu nenhuma infração e decide
recorrer. Sobre os Recursos de Infrações de Trânsito e de
acordo com o CTB, marque a opção CORRETA:
A) Caso João pague a multa, não poderá recorrer
administrativamente, uma vez que de acordo com o
CTB, o recolhimento do valor da multa implica renúncia
ao questionamento administrativo;
B) Se João recolher o valor da multa e apresentar recurso
e for julgado que a multa é improcedente, o valor pago
será devolvido a João, atualizado;
C) O recurso contra a imposição de multa poderá ser
interposto no prazo legal, devendo João pagar o valor
da multa;
D) O recurso de João terá efeito suspensivo.
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QUESTÃO 23
Pedro está dirigindo seu veículo em uma via quando
decide bloquear a passagem. Com base no CTB, Pedro
comete infração:
A) Grave com pena de multa e remoção do veículo;
B) Leve com pena de multa;
C) Gravíssima com pena de multa e remoção do veículo
D) Média com pena de multa e remoção do veículo.
QUESTÃO 24
João está dirigindo seu veículo e percebe que o veículo
que vem atrás tem a intenção de ultrapassá-lo. Com base
no CTB marque a opção CORRETA:
A) Se João estiver na faixa da direita, deverá deslocar-se
para a faixa da esquerda, sem acelerar a marcha;
B) Se João estiver na faixa da esquerda, deverá se manter
na faixa que está circulando sem acelerar a marcha;
C) Se João estiver na faixa do meio ou da esquerda, deverá
se manter na faixa que está circulando sem acelerar a
marcha;
D) Se João estiver na faixa da direita ou na faixa do meio,
deverá se manter na faixa que está circulando sem
acelerar a marcha.
QUESTÃO 25
Analise a seguinte situação hipotética: “João está com
alguns amigos se divertindo em um sítio. Na hora de ir
embora, Pedro percebe que seu veículo não dá a partida.
João então se oferece para rebocar o carro de Pedro, mas
no local só existe uma corda.” Com base no CTB, marque
a opção CORRETA:
A) Como não existe situação de emergência, João comete
infração leve com pena de multa;
B) Se fosse caso de emergência, João poderia rebocar o
carro de Pedro usando cabo flexível ou corda sem
cometer infração;
C) Na situação que não existe emergência, João comete
infração gravíssima com pena de multa;
D) Em qualquer situação, seja de emergência ou não, João
comete infração grave com pena de multa.
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