
 

Prefeitura Municipal de Nova Cruz  Concurso Público 2018  

Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte 

maneira: 01 a 10 Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou apresentar imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça esclarecimentos 

aos Fiscais. 

6 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta na cor preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

O texto a seguir servirá de base para as questões de 01 a 10. 

 

Motos respondem por quase metade das mortes no trânsito brasileiro  

Fernando Calmon 

Estatísticas de mortes no trânsito brasileiro ainda estão longe da confiabilidade necessária 

para uma tentativa séria de combate, conforme preconiza a campanha da ONU "Década de Ação 

pelo Trânsito Seguro" (2011-2020). Sem saber ao certo o tamanho do problema, fica mais difícil 

planejar ações educativas, de formação de condutores e até mesmo de fiscalização.  

Na realidade, há três referências. O Denatran informa algo em torno de 35 mil óbitos 

anualmente. O Ministério da Saúde, cerca de 43 mil/ano, porque inclui os mortos até 30 dias 

depois das ocorrências registradas. O número mais confiável poderia ser da Seguradora Líder, 

administradora central do DPVAT (Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres), que pagou 54.767 indenizações por mortes  no ano passado. 

Esse último número inclui vítimas de acidentes fatais dos últimos três exercícios do calendário 

civil, conforme prevê a lei, o que não deixa de significar uma imprecisão estatística.  

Por solicitação da coluna Alta Roda, a Líder esmiuçou suas informações. Indenizações a 

pedestres foram 18.149, representando 33% do total, proporção elevada em relação aos países 

desenvolvidos. No total, frente a estes, o trânsito no Brasil é até oito vezes mais perigoso. No 

entanto, números catastróficos envolvem motocicletas. Elas representam em torno de 25% da 

frota total de veículos leves e pesados, porém respondem por 41% das mortes: 16.240 do 

condutor; 2.667 do passageiro e 3.434 de pedestres. Morre -se duas vezes mais ao guidão de 

uma moto do que ao volante de veículos comuns, mesmo que estes representem um volume 

cerca de três vezes maior (40 milhões contra 13 milhões, segundo estudo do Sindip eças).  

O foco para tentar reduzir a letalidade no trânsito deveria começar pelos veículos de duas 

rodas. Afinal, exigem muita habilidade e respeito por suas limitações. Ausência quase total de 

segurança passiva (que serve para diminuir consequência dos acidentes) além de maior 

exposição a buracos, más condições das "vias" e menor visibilidade frente aos demais veículos 

estão entre as causas. Capacete ainda é o principal acessório de segurança, mas coletes 

infláveis importados já são oferecidos no mercado brasileiro por preço médio superior a R$ 2.000 

(jaquetas infláveis partem de R$ 1.000). Um dos problemas é a deficiência de formação dos 

motociclistas aliada aos vícios de pilotagem. Entre estes, está a forma incorreta de frear com o 

mau hábito de utilizar apenas o freio traseiro. Para ajudar na diminuição de acidentes, há o 

sistema automático de combinação dos freios dianteiro e traseiro para motonetas além de 

diferentes aplicações de ABS (freios antibloqueio) disponíveis em motocicletas caras.  
 

Disponível em: <www.carros.uol.com.br/>. Acesso em: 11 dez. 2017. [Adaptado] 

 
01. O propósito dominante do texto é  

A) informar sobre os preços de acessórios de segurança que previnem acidentes.  

B) apresentar ações educativas da ONU para a prevenção de acidentes.  

C) apresentar as indenizações a que as vítimas de acidentes têm direito.  

D) informar sobre o grande número de mortes causadas por veículos de duas rodas.  
 

02. De acordo com o texto, 

A) nos acidentes de trânsito, os veículos comuns matam menos que as motocicletas. 

B) no Brasil, as motocicletas representam a maioria dos veículos do total da frota nacional.  

C) nos acidentes com motocicletas, morrem mais pedestres que condutores.  

D) no Brasil, o trânsito é muito mais perigoso do que em países mais desenvo lvidos. 
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03. A leitura do texto permite inferir que  

A) a redução do número de mortes por acidentes de trânsito depende também de maior 
investimento na formação dos motociclistas.  

B) a solução para a problemática dos acidentes de trânsito com motocicletas e stá no 
investimento no sistema automático de freios.  

C) os condutores de veículos de duas rodas têm pouca habilidade e muitas limitações 
econômicas e sociais para guiá-los. 

D) os dados estatísticos sobre mortes no trânsito brasileiro são inválidos para planejar ações 
de combate a essa problemática.  

 

04. O último parágrafo do texto  é predominantemente  

A) descritivo, por caracterizar acessórios de segurança para os motociclistas . 

B) argumentativo, por apresentar a defesa de uma opinião sobre a temática do texto.  

C) descritivo, por justificar a importância de combater acidentes de trânsito. 

D) argumentativo, por detalhar resultados de pesquisas sobre a causa de acidentes. 
 
05. Quanto ao gênero, o texto se configura como 

A) um anúncio. 

B) uma notícia. 

C) um editorial. 

D) uma reportagem. 
 
06. De acordo com o texto, os acidentes que envolvem motocicletas decorrem, principalmente,  

A) da ausência de campanhas educativas que promovam a paz no trânsito.  

B) do preço exorbitante dos acessórios de segurança no trânsito. 

C) da ineficácia da capacitação destinada aos seus condutores.  

D) do descaso das autoridades que não desobstruem as vias públicas.  

 

07. A linguagem empregada no segundo parágrafo do texto é 

A) predominantemente conotativa, mas com traços de denotação. 

B) exclusivamente conotativa.  

C) exclusivamente denotativa.  

D) predominantemente denotativa, mas com traços de conotação.  

 
Considere o trecho para responder às questões de 08 a 10. 
 

O foco para tentar reduzir a letalidade no trânsito deveria começar pelos veículos de duas 

rodas. Afinal, exigem muita[1] habilidade e respeito por suas limitações. Ausência quase 

total de segurança passiva (que serve para diminuir consequência dos acident es) além de 

maior exposição a buracos, más[2] condições das “vias” e menor visibilidade frente aos 

demais veículos estão entre as causas. Capacete ainda é o principal acessório de 

segurança, mas[3] coletes infláveis importados já são oferecidos no mercado brasileiro por 

preço médio superior a R$ 2.000 (jaquetas infláveis partem de R$ 1.000). Um dos 

problemas é a deficiência de formação dos motociclistas aliada aos vícios de pilotagem. 

Entre estes, está a forma incorreta de frear com o mau hábito de utilizar apenas o freio 

traseiro. Para ajudar na diminuição de acidentes, há o sistema automático de combinação 

dos freios dianteiro e traseiro para motonetas além de diferentes aplicações de ABS (freios 

antibloqueio) disponíveis em motocicletas caras.  
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08. As palavras representadas por [1], [2] e [3] são, respectivamente,  

A) advérbio, conjunção e adjetivo.  

B) pronome, conjunção e adjetivo.  

C) advérbio, adjetivo e conjunção.  

D) pronome, adjetivo e conjunção. 
 

09. As palavras trânsito e ausência obedecem, respectivamente, às mesmas regras de 
acentuação de 

A) hábito e acessório.  

B) consequências  e infláveis.  

C) veículos e automático.  

D) disponíveis e além. 
 

10. O elemento linguístico [3] liga 

A) parágrafos, estabelecendo uma relação de adição.  

B) orações, estabelecendo uma relação de oposição.  

C) frases, estabelecendo uma relação de concessão.  

D) períodos, estabelecendo uma relação conclusão.  
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         11  a  35  
 

 

 

11. Inspeção diária é um procedimento realizado pelo motorista antes e após o término da 

jornada de trabalho. Essa inspeção é necessária, pois garante  

A) o cumprimento das leis de trânsito para evitar multas.  

B) a otimização e o perfeito funcionamento do veículo, evitando transtornos operacionais.  

C) a exigência da chefia imediata para assegurar as atividades diárias.  

D) o desempenho técnico e profissional do motorista, demonstrando sua competência.  

 
12. A segurança e o desempenho do veículo dependem também do estado dos pneus, razão pela 

qual estes devem ser inspecionados diariamente. Os pneus sem câmara oferecem vantage ns 

adicionais em relação aos pneus com câmeras, tais como,  

A) maior facilidade de balanceamento das rodas, maior segurança e melhor estabilidade do 
veículo. 

B) melhor centralização no aro, maior calibragem com estabilidade do veículo nas curvas e 
menor preço. 

C) aumento de peso no balanceamento, maior resistência ao calor e durabilidade.  

D) estabilidade do veículo, redução de peso, e menor consumo de combustível . 

 
13. Os veículos pesados dispõem de um sistema de freios denominado de “freios de serviço”, 

que é acionado, quando necessário, pelo pedal localizado ao lado do acelerador, e dividido 

em dois circuitos independentes. O acionamento pode ser  

A) pneumático ou manual.      

B) automático ou semiautomático. 

C) manual ou automático.  

D) hidropneumático ou pneumático. 

 
 
14. Na inspeção diária, o motorista deverá observar o nível de combustível disponível no 

reservatório para evitar transtornos e multas. Conforme o Artigo n. 180, do Código de 

Trânsito brasileiro (C.T. B), se um veículo estiver imobilizado na v ia por falta de combustível, 

a infração é 

A) gravíssima, com remoção do veículo.  

B) grave, com penalidade de multa.  

C) média, com penalidade de multa e remoção do veículo.  

D) leve, com penalidade de multa.  

 
 
15. Para evitar que o líquido de arrefecimento pare de circular abruptamente e reduza a 

temperatura do turbo compressor lentamente, o motorista deve  

A) desligar o motor imediatamente, no fim do expediente, e completar o líquido do arrefecimento. 

B) manter o motor ligado em marcha lenta por alguns minutos, após a jornada de trabalho. 

C) manter o motor ligado e acelerar gradativamente. 

D) desligar o motor e verificar o nível do líquido de arrefecimento . 
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16. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) define o transporte rodoviário de 

cargas como sendo uma atividade econômica de natureza comercial que pode ser exercida 

por pessoas físicas ou jurídicas mediante remuneração. Dessa forma, se uma empresa, ao 

contratar um motorista, exigir que ele tenha uma carteira de habilitação de categoria “C ”, ele 

pode conduzir 

A) veículo motorizado utilizado no transporte de cargas cujo peso bruto total (PBT) não 
exceda 3.500 kg. 

B) veículos de transportes de passageiros cuja lotação exceda dez lugares, excluído o 
lugar do motorista. 

C) veículo motorizado utilizado no transporte de cargas cujo peso bruto total (PBT) 
exceda 3.500 kg. 

D) veículos de cargas, de passageiros e máquinas agrícolas cujo peso bruto total (PBT) 
exceda 6.000 kg. 

 
17. Para conduzir veículos em vias públicas, é necessário que o motorista esteja de posse dos 

documentos obrigatórios exigidos por lei, tais como, licenciamento anual (CRLV), CNH e 

outros. No entanto, o porte do CRLV será facultativo quando o veículo  tiver 

A) mais de dez anos de uso ou for de uso exclusivo das forças armadas.  

B) o licenciamento confirmado após consulta a meios eletrônicos. 

C) indicação de uso para o transporte de emergências ou de passageiros.  

D) placas oficiais, ou for usado para o transporte de cargas perigosas.   
 
18. A condução de veículos de transporte de cargas e de passageiros exige cuidados especiais 

por serem esses veículos mais pesados, maiores e mais lentos. Para que o motorista faça 

uma curva com esse tipo de veículo de forma mais segura, ele precisa  

A) frear antes de entrar na curva e entrar acelerando gradativamente. 

B) frear dentro da curva para não perder o raio da curva.  

C) frear para evitar derrapagem e acelerar rapidamente.  

D) frear se necessário e manter a velocidade.  
 
19. Em veículos, é possível identificar uma possível avaria do motor por intermédio do painel de 

instrumentos. Quando isso ocorre, aparece um símbolo luminoso que indica qual peça, 

sistema ou equipamento está com problema. Assim, se, após ligar o motor, esse s ímbolo for 

da bateria e permanecer aceso no painel, o motorista conclui que  

A) a bateria está com carga insuficiente ou houve falha no alternador.  

B) o sistema de injeção eletrônica falhou.  

C) o sistema elétrico geral está em curto.  

D) a lâmpada indicadora da bateria precisa ser substituída.  
 
20. Na atividade de coleta de lixo, seja de entulhos, de podas de árvores ou de outros materiais, 

o motorista deve acondicionar a carga de forma correta para evitar que ela caia sobre a via e 

cause acidentes. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que não 

proceder assim cometerá uma infração 

A) grave, com penalidade de multa.  

B) gravíssima, com penalidade de multa e retenção do veículo.  

C) média, com penalidade de multa e suspenção da CNH. 

D) leve, se o problema for resolvido na hora da abordagem. 
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21. Documentos tais como, nota fiscal de transportes de mercadorias, conhecimento de 

transportes rodoviários, autorização de carregamento e transporte, e ordem de coleta de 

carga são exigidos para veículos de transporte 

A) de passageiros e de cargas perigosas.  

B) de emergências e de cargas em geral.  

C) de cargas indivisíveis e de passageiros.  

D) de cargas perigosas e de cargas indivisíveis.  
 
22. As transmissões por engrenagens (reduções) transferem o movimento rotativo de um eixo 

para outro e permitem uma infinidade de opções para a transmissão de força (torque) e de 

rotações (velocidade). Quando uma engrenagem menor aciona outra maior, ocorre o efeito  

A) dominó. 

B) alavanca. 

C) calço hidráulico. 

D) pirâmide/corrente.  
 

23. Um motorista conduz um veículo de forma correta, acionando os mecanismos de controle 

(acelerador, freios, direção, câmbio) em perfeita sintonia com as situações que acontecem ao 

longo de uma viagem, como subidas, descidas, retas e curvas. Esse modo de conduzir indica 

que houve 

A) exigência da empresa. 

B) obediência às leis de trânsito.  

C) condução econômica. 

D) qualidade técnica do veículo.  
 
24. O tacógrafo é um equipamento registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, 

gravando, ininterruptamente e em período integral, informações relativas às viagens do 

veículo, inclusive o tempo em que o veículo está parado. De acordo com CTB, no Artigo n. 

105, inciso II, os veículos que devem possuir esse equipamento são: 

A) máquinas agrícolas e caminhões trucados e articulados cujo peso bruto não ultrapasse 4.536 
Kg. 

B) transportes de cargas com peso bruto total inferior a 6.000 kg e de passageiros com até 
oito lugares, cujo peso bruto não exceda 3.000 Kg.  

C) transportes de condução escolar, de passageiros com mais de dez lugares e de cargas 
com peso bruto total superior a 4.536 kg.  

D) transportes de passageiros e de cargas indivisíveis com peso bruto total inferior a 3.000 kg.  
 
25. Transitar com veículo produzindo fumaça, gazes ou partículas em níveis superiores ao fixado 

pelo COTRAN, além de constituir infração, é prejudicial ao meio ambiente. Para evitar esses 

transtornos, o motorista deve realizar manutenção 

A) preventiva, condicional e sistêmica.    C) ofensiva e sistemática. 

B) corretiva e opcional.     D) superficial, sistêmica e opcional.  
 
26. Os veículos possuem um sistema que transmite o movimento do motor para as rodas , 

responsável pela tração, força e velocidade adequada conforme a necessidade. Transmi tir o 

movimento da tomada de força para a bomba hidráulica é uma função  

A) do eixo traseiro.   C) do cilindro mestre 

B) da bomba hidráulica.    D) do eixo cardam. 
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27. O comportamento seguro na condução de veículos especializados é importante e 
indispensável. Assim, é necessário manter atenção aos requisitos de segurança para evitar 
acidentes e conhecer os elementos básicos da direção defensiva. Além do conhecimento, 
outros elementos são: 

A) atenção, previsão, decisão e habilidade.  

B) atenção, precaução e decisão. 

C) atenção, responsabilidade e decisão.  

D) habilidades, decisão e cautela.  
 
28. Os motores movidos a gasolina, álcool ou gás natural operam com base no ciclo OTTO, 

chamado também de motor de quatro tempos, O motor do veículo é o conjunto  de elementos 

complexos que se destina a proporcionar energia suficiente para o seu funcionamento. Os 

quatro tempos do motor (ciclo OTTO) são: 

A) escapamento, queima de combustível, explosão e calor.  

B) admissão, calor, combustão e compressão.  

C) combustão, escapamento, colisão e compressão.  

D) admissão, compressão, combustão e escapamento.  
 
29. O sistema composto por reservatório de combustível, tubos ou dutos de combustível, bomba, 

filtro e injeção eletrônica tem a finalidade principal de assegurar a necessária formação da 

mistura ar-combustível, resultando no funcionamento do motor. Esse sistem a é denominado  

A) hidráulico. 

B) elétrico. 

C) de alimentação. 

D) de freios. 
 
30. O sistema de arrefecimento da água mantém os cabeçotes e os cilindros a uma temperatura 

homogênea e a refrigeração é controlada por uma válvula  

A) termopeneumática. 

B) termo-hidráulica. 

C) termostática. 

D) termomagnética. 
 
31. A cada dia, os índices de crescimento de acidentes causados por falha humana têm 

aumentado. Fatores como inabilidade técnica, falta de domínio sobre o veículo, inaptidão e 

incapacidade para dirigir podem causar um acidente por  

A) negligência. 

B) imprudência. 

C) imperícia. 

D) insegurança. 
 
32. A limpeza e as lubrificações são importantes para a manutenção e a preservação do veículo 

e seus equipamentos, sendo obrigação do motorista realizá-las periodicamente. Em veículos 

do tipo caçamba, para fazer isso, é necessário tomar certos cuidados, como, por exemplo,  

A) utilizar calço de segurança sob a caçamba e não permanecer embaixo dela quando levantada.  

B) acionar o freio de serviço e os dispositivos automáticos de segurança com o motor ligado.  

C) só realizar a limpeza e a lubrificação na presença de um técnico de segurança.  

D) deixar a caçamba a meio mastro e manter o motor desligado. 
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33. Dirigir defensivamente é uma forma de evitar acidentes e poupar vidas . Ao se aproximar de 

um cruzamento não sinalizado, o motorista deve 

A) acelerar o veículo e passar rapidamente, evitando uma colisão.  

B) parar o veículo, olhar e respeitar a preferência.  

C) manter a velocidade e respeitar a preferência.  

D) buzinar e passar rapidamente. 
 
34. Os acidentes com vítimas fatais ocorrem com maior frequência no momento da 

ultrapassagem. Ser cordial e abrir mão do seu direito são atitudes que podem evitá -los. 

Suponha que você esteja dirigindo em uma via e percebe que outro motorista pretende 

ultrapassá-lo. Nesse caso, você deve 

A) reduzir a velocidade, saindo para o acostamento.  

B) ligar a seta para a direita sem sair da faixa.  

C) sair para o acostamento sem alterar a velocidade.  

D) ficar à direita, facilitando a ultrapassagem. 
 
 
35. Nas vias coletoras, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima 

permitida para veículos de médio porte é 

A) 60 km/h. 

B) 30 km/h. 

C) 80 km/h. 

D) 40 km/h. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


