TESTE SELETIVO EDITAL Nº 006/2016
MUNICÍPIO DE IPORÃ - ESTADO DO PARANÁ
CARGO: MOTORISTA DE CAMINHÃO E ÔNIBUS
DATA: 17/04/2016
LEIA AS INSTRUÇÕES:
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 20
(VINTE) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma,
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao
preenchimento do cartão resposta;
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta azul ou preta;
 Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador,
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de
aplicação de prova;
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de provas;
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO:_____________
NOME COMPLETO:_________________________________________
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01 - As palavras estão todas grafadas corretamente, com exceção da alternativa:
a)
Agir, finge,
b)
Pagem, gorgeta.
c)
Fuligem, laje.
d)
Estágio, litígio.
02 - Aponte a alternativa incorreta quanto a concordância verbal:
a)
Fui eu quem fez a lição.
b)
Nenhum de vocês sabe a resposta?
c)
Fomos nós que chegou tarde.
d)
São dez horas.
03 - Aponte a classificação das orações abaixo:
“Estudei para o concurso, por isso tirei uma boa nota.”
a)
Oração coordenada Conclusiva.
b)
Oração coordenada Aditiva.
c)
Oração coordenada Alternativa.
d)
Oração coordenada adversativa.
04 - Classifique a oração em destaque:
Embora não pareça, João é rico.
a)
Oração subordinada concessiva.
b)
Oração subordinada conformativa.
c)
Oração subordinada consecutiva.
d)
Oração subordinada proporcional.
05 - Na sentença abaixo, o uso da vírgula ocorreu com a finalidade de:
Gastaram tudo o que tinham, ou melhor, quase tudo.
a)
Para separar elementos de uma enumeração.
b)
Para separar o vocativo.
c)
Para separar o aposto.
d)
Para separar expressões explicativas.
06 - A distância entre o Monte Caburaí (ao norte) até o Chuí (ao sul) é de
aproximadamente 4,4 mil Km. Essa distância pode ser representada, em metros, por:
a)
440m.
b)
4400m.
c)
44000m.
d)
4400000m.
07 - O valor da expressão numérica
a)
12.
b)
13.
c)
14.
d)
15.

+ 3/4 + 0,25 é igual a:
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08 - Determinado terreno retangular possui dimensões 10m por 20m. Pode-se
afirmar que as medidas do perímetro e da área desse terreno são respectivamente:
a)
30m e 100m2.
b)
10m e 200m2.
c)
30 m e 300m2.
d)
60m e 200m2.
09 - O triplo de determinado número, adicionado a seu quádruplo, resulta 630. O
valor desse número é:
a)
60.
b)
80.
c)
90.
d)
95.
10 - Se 3/5 do total de páginas de um livro já foram lidas e ainda restam 70 páginas,
pode-se afirmar que o número total de páginas desse livro é de:
a)
150.
b)
175.
c)
200.
d)
225.
11 - O Gentílico de Iporã é:
a)
Iporãnense
b)
Iporãno.
c)
Iporãnaense.
d)
Iporãnianense.
12 - Segundo o senso do IBGE do ano de 2015, a estimativa populacional é de:
a)
15.000 habitantes.
b)
14.900 habitantes.
c)
14.800 habitantes.
d)
14.887 habitantes.
13 - Quem é o atual Ministro da Justiça do Brasil?
a)
Nelson Barbosa.
b)
Eugênio Aragão.
c)
Ricardo Ribeiro.
d)
Nenhuma das alternativas anteriores.
14 - O município de Iporã faz divisa com quais municípios?
a)
Francisco Alves, Altônia, Pérola, Cafezal do Sul, Brasilândia do Sul e Palotina.
b)
Francisco Alves, Altônia, São Jorge do Patrocínio e Cafezal.
c)
Francisco Alves, Cafezal do Sul, Brasilândia do Sul e Alto Piquiri.
d)
Nenhuma das alternativas anteriores.
15 - Quantos municípios compõem o Estado do Paraná?
a)
450 municípios.
b)
400 municípios.
c)
399 municípios.
d)
389 municípios.
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16 - Das quatro alternativas abaixo, apenas uma não é considerada infração grave,
assinale-a:
a)
Não reduzir a velocidade ao aproximar-se de trabalhadores na pista ou obras sinalizadas.
b)
Usar aparelho de som em desacordo com o CONTRAN.
c)
Seguir veículo de urgência e com prioridade de passagem.
d)
Dirigir veículo portando equipamento antirradar.
17 - Considere as infrações de trânsito abaixo conforme sua natureza e assinale a
alternativa que corresponde a ordem correta:

Dirigir com incapacidade física ou mental temporária .....................

Dirigir sem utilizar o cinto de segurança ..................

Dirigir usando fones de ouvido enquanto fala ao celular ..................

Dirigir com calçado inseguro ou impróprio ..................
a)
Grave, grave, média, média.
b)
Média, média, grave, grave.
c)
Média, grave, média, média.
d)
Leve, grave, grave, grave.
18 - Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:
O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das
atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e
licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores,
educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização,
julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. São objetivos
básicos do Sistema Nacional de Trânsito:
- Analisando o disposto acima considere as proposições e depois assinale a
alternativa que apresente a somatória das proposições corretas:
(01) estabelecer 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.
(02) fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos,
financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito.
(04) estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do
Sistema.
(08) criação de sistemáticas fluxonais afim de operação de arrecadação de infrações
puníveis previstas.
a)
a soma das corretas corresponde a 3 (três).
b)
a soma das corretas corresponde a 6 (seis).
c)
a soma das corretas corresponde a 7 (sete).
d)
a soma das corretas corresponde a 9 (nove).
19 - Analise as assertivas abaixo, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e após assinale
a alternativa que corresponde à sequência correta:
(
) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz alta, durante a
noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública.
(
) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz baixa, exceto ao cruzar com
outro veículo ou ao segui-lo.
(
) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de
tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para
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indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a
existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário.
(
) O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando
sob chuva forte, neblina ou cerração.
a)
F, F, V, V.
b)
V, V, F, F.
c)
F, F, V, F.
d)
V, V, F, V.
20 - Analise as três afirmativas em relação a primeiros socorros e marque a
alternativa que corresponda fidedignamente ao que estabelecem as noções de
primeiros socorros:
I - na ocorrência de acidentes de trânsito a primeira atitude correta é sinalizar o local
para evitar novos acidentes.
II - o número que aciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é o
193.
III - quando na ocorrência de convulsões (pós - acidente) devemos colocar um pano
na boca da vítima para evitar que a mesma morda a língua.
a)
Estão corretas todas as afirmativas.
b)
Somente a afirmativa II é incorreta.
c)
Estão incorretas todas as afirmativas.
d)
Somente a afirmativa I é correta.

DESTAQUE AQUI

-------------------------------------------------------------------------------------------------PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS
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