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Edital nº 001/2010
Realização: Advanced - Assessoria e Consultoria para Administração Pública Ltda

Cargo: MOTORISTA – I – VEÍCULO PEQUENO
Instruções
1. Confira seu nome e número de inscrição, no cartão de respostas.
2. O Cartão de respostas tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão de Respostas, não poderá ser substituído,
portando, não o rasure nem o amasse.
3. Duração da prova: 04h00min horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
4. Na prova há 30 questões de múltipla escolha, com quatro opções: a; b; c; e d;, sendo somente uma correta.
5. No Cartão de Respostas, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, fortemente, com
caneta esferográfica (trinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus
limites.
6. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
Evite deixar questão sem resposta.
7. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este Caderno com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total
de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
8. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular etc.).
9. Saídas da sala somente quando autorizado pelo Fiscal de Sala e acompanhado de Fiscal de Corredor.
10. Entregue o Cartão de Respostas, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida
03h00min do inicio da prova.
11. Esta prova está assim constituída:
Disciplinas
Português
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total

Número de Questões
10
10
10
30
Boa Prova!

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO PELO FISCAL
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[QUESTÃO 02] Observe as palavras, no trecho “... salário
justo, comida à mesa e escola para seus filhos...”(5). Na
expressão destacada, as palavras são respectivamente:
[A] Verbo, verbo.
[B] Adjetivo, adjetivo.
[C] Advérbio, pronome.
[D] Substantivo, adjetivo.

Questões de Português
1. Leia o texto:
“O que deseja o povo brasileiro”
1. Se perguntarmos a qualquer brasileiro o
que ele espera de um novo governo, ele dirá que
espera a paz.
2. Pode ser que não use o substantivo,
mas empregará um dos seus muitos sinônimos.
3. O pão é o primeiro nome da paz. Não é
à toa que a paz está normalmente associada à
abundância.
4. Se pedirmos a qualquer criança que
desenhe uma casa, ela colocará sobre o telhado a
chaminé e fiapos de fumaça. Sem chaminé e sem
chamas no fogão, a casa não é lar. Assemelha-se
a um túmulo.
5. Para o trabalhador, a paz é um conjunto
de realidades: emprego seguro, salário justo,
comida à mesa e escola para seus filhos. É
também segurança: a certeza de que pode deixar a
mulher e os filhos em casa e que, no trajeto entre
sua moradia e o lugar de trabalho, as ruas serão
livres e não haverá bandidos que o assaltem, nem
policiais que o metralhem, sob a desculpa da
suspeita.
6. Para os artistas e intelectuais, o
primeiro nome da paz é liberdade. Liberdade de
criar e de expor os frutos de sua imaginação ou de
sua descoberta.
7. Sem liberdade, ainda que houvesse pão
e houvesse segurança, não haveria paz.
8. A cada brasileiro a sua paz.
(Isto É. São Paulo, Ed. Três, nº 417, p.27)

[QUESTÃO 03] Assinale a alternativa em que todas as
palavras estão corretamente acentuadas:
[A] Tietê – órgão – chapéuzinho – estrêla – advérbio
[B] Fluido – geléia – Tatuí – armazém- caráter
[C] Saúde – melância – gratuito – amendoim – fluído
[D] Inglês – cipó – cafèzinho –útil – Itú
[QUESTÃO 04] (Concordância Verbal) Assinale a
alternativa que completa corretamente a frase: “........... três
meses que não ..............os pássaros.”
[A] Faziam – via-se.
[B] Fazia – viam-se.
[C] Fazia – se viam.
[D] Fazia – se via.
[QUESTÃO 05] (Ortografia) Das frases dadas abaixo, leiaas com atenção e marque a alternativa que apresenta
ERRO na escrita das palavras destacadas.
[A] Xenofilia é o designo dado às pessoas que gostam de
coisas estrangeiras.
[B] O material escolar que comprei é o mais xexelento que
já possuí.
[C] O mecherico do Francisco, conhecido por Xico, causou
o maior furdunso no arroizal.
[D] Pechinchei tanto no preço do chuchu que o feirante fez
cem quilos por seiscentos reais.
[QUESTÃO 06] O coletivo de Congresso é:
[A] Parlamentares, de membros de qualquer associação.
[B] Parlamentares, doutores.
[C] Textos.
[D] Pessoas ou coisas.
[QUESTÃO 07] Assinale a alternativa em que NÃO haja
ERRO de ORTOGRAFIA.
[A] Espero que vocês viajem bem.
[B] A poetiza escreveu belos versos.
[C] Não fui visitar minha sobrinho, pois ela está com
cachumba.
[D] O ladrão passou só três meses no xadrês.

[QUESTÃO 01] De acordo com o 1º e 2º parágrafos do
texto, pode-se afirmar que paz, para qualquer brasileiro, tem
o significado de:
[A] Esperança, vontade.
[B] Pão, alimento.
[C] Força, coragem.
[D] Energia, determinação.

[QUESTÃO 08] Assinale a única alternativa que apresenta
PONTUAÇÃO INCORRETA.
[A] Eu, sou valente, disse o fanfarrão.
[B] Todos, os meus amigos, sabem disso, meu velho!
[C] A caridade, que é virtude cristã, agrada mais aos pobres
que aos ricos.
[D] Fui lá, ainda ontem, e procurei-o.
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[QUESTÃO 09] Assinale a alternativa que preenche
CORRETAMENTE as lacunas da frase, na seqüência.
“Regina estava ............ indecisa quanto ............ mandar
............ faturas .......... ........... notas fiscais e se ..........
folha bastaria para o bilhete.”
[A] meia; à; as; anexo; às; meia.
[B] meia; à; as; anexas; as; meia.
[C] meio; a; às; anexo; às; meio.
[D] meio; a; as; anexas; às; meia.

[QUESTÃO 14] Paula mediu com uma trena um terreno de
forma retangular e encontrou 27,85 metros de comprimento
e mediu também a largura, encontrando 11,70 metros. Para
cercar esse terreno será construído um muro. Quantos
metros lineares terá esse muro?
[A] 39,55 m.
[B] 79,10 m.
[C] 55,70 m.
[D] 51,25 m.

[QUESTÃO 10] O coletivo de plantel é:
[A] Animais de raça, bovinos ou eqüinos.
[B] Insetos nocivos.
[C] Camelos.
[D] Cães.

[QUESTÃO 15] Qual a altura de um edifício que projeta
uma sombra de 19,60 metros no mesmo instante em que
uma árvore de 3,80 metros, plantada na vertical, projeta
uma sombra de 1,90 metros?
[A] 392 m.
[B] 98 m.
[C] 39,2 m.
[D] 9,8 m.

Questões de Matemática
[QUESTÃO 11] A subtração é outra operação primária da
Matemática, mas que pode se tornar complicada se feito de
maneira inadequada, senão vejamos:
I. 11.300.000,00.
II. 1.998,00.
III. 703.552,25.

[QUESTÃO 16] Os juros produzidos pelo capital de R$
7.000,00 aplicados durante 1 ano e 2 meses à taxa de 36%
ao ano valem:
[A] R$ 3.920,00.
[B] R$ 3.490,00.
[C] R$ 2.940,00.
[D] R$ 2.520,00.

Observando as dezenas, centenas e milhares responda
corretamente qual é o valor da subtração do item I da
somatória dos itens II e III.
[A] 10.794.459,75.
[B] 10.894.449,25.
[C] 10.594.449,75.
[D] 10.794.449,25.

[QUESTÃO 17] O resultado da operação 2.077 – 1429 –
1112 + 777 é igual a:
[A] 415.
[B] 314.
[C] 213.
[D] 313.

[QUESTÃO 12] De uma cidade A para uma cidade B,
distantes 240 km uma da outra, um carro, usando somente
gasolina, percorre 12 km com cada litro de combustível;
usando somente etanol (álcool), percorre 8 km com cada
litro. Se o litro de gasolina custa R$ 2,40; qual deve ser o
preço do litro de etanol para que os gastos com esses
combustíveis sejam iguais?
[A] R$ 1,60.
[B] R$ 1,65.
[C] R$ 1,70.
[D] R$ 1,75.

[QUESTÃO 18] Joãozinho ganhou do seu pai 1.150 reais.
Com esse dinheiro comprou uma bicicleta por 423,50 reais.
A seguir deu para seu primo 735,00 reais e ganhou de sua
mãe mais 350,00 reais. Que quantia ele tem agora?
[A] R$. 343,50.
[B] R$. 341,50.
[C] R$. 241,50.
[D] R$. 423,00.
[QUESTÃO 19] A diferença entre a idade de minha mãe e a
minha é de 15 anos; Se tenho 23 anos e meu pai é mais
novo que minha mãe 1 ano, qual a idade dele?
[A] 28.
[B] 38.
[C] 36.
[D] 33.

[QUESTÃO 13] Na escola de Marta há 1.779 alunos. Na
escola de Pedro há 1.316 alunos. Então a diferença entre
elas é de 463 alunos. Se, no próximo ano, 150 alunos se
matricularem em cada escola, qual será a diferença entre
elas?
[A] 513 alunos.
[B] 763 alunos.
[C] 613 alunos.
[D] 463 alunos.

[QUESTÃO 20] Quanto gastaria o dono de um veículo para
percorrer 330 Km, se percorresse 15 Km com um litro e o
litro custasse R$ 2,69.
[A] R$. 59,08.
[B] R$. 59,18.
[C] R$. 58,38.
[D] R$. 59,28
3

[QUESTÃO 28] O condutor está vivendo uma crise
conjugal. Trafegando em um trecho com grande movimento
de veículos e pedestres o condutor:
[A] Discute com todos na rua para desabafar.
[B] Buzina bastante para ter o caminho livre.
[C] Deixa a crise em casa e redobra a atenção.
[D] Acelera bastante demonstrando a sua irritação.

Questões Específicas
[QUESTÃO 21] CNH vencida há mais de trinta dias resulta
em:
[A] Advertência oral da autoridade de trânsito.
[B] Multa recolhimento da CNH e retenção do veículo até
apresentação de condutor habilitado.
[C] Multa, apenas.
[D] Recolhimento da CNH, apenas.

[QUESTÃO 29] A vítima de acidente apresenta objeto
cravado no corpo. O que fazer?
[A] Verificar a respiração e não tentar remover o corpo
estranho.
[B] Retirar o objeto e comprimir o local com gaze.
[C] Só retirar o objeto se este estiver causando dor.
[D] Retirar o corpo estranho e esperar a coagulação do
sangue.

[QUESTÃO 22] O objetivo da sinalização é informar:
[A] Condições, restrições, obrigações e proibições no uso
da via.
[B] A situação do trânsito.
[C] A condição do veículo.
[D] A proibição de cometer imprudência.

[QUESTÃO 30] Ao socorrer corretamente uma vítima de
acidente, deve-se em levar em consideração em primeiro
lugar:
[A] A obstrução da vias aéreas.
[B] Uma possível parada cardíaca.
[C] Uma possível fratura de osso.
[D] Uma lesão cerebral.

[QUESTÃO 23] O breve toque na buzina serve para:
[A] Apressar pessoas.
[B] Apressar o pedestre.
[C] Apressar os outros veículos.
[D] Advertir.
[QUESTÃO 24] O condutor, ao ser ultrapassado, deverá:
[A] Reduzir bastante a sua velocidade.
[B] Aumentar a velocidade.
[C] Buzinar para avisar que está permitindo a
ultrapassagem.
[D] Facilitar a ultrapassagem.
[QUESTÃO 25] Ao levar várias fechadas de outro veículo
que “costura” no trânsito, o condutor deve:
[A] Procurar ficar longe dele e manter a tranqüilidade.
[B] Segue aquele veículo porque está irritado.
[C] Mantém-se na faixa da direita necessariamente.
[D] Buzina sem parar até que ele mude de atitude.
[QUESTÃO 26] Nos acidentes, o cinto de segurança visa
garantir:
[A] Que os ocupantes da frente não sejam lançados para a
frente ou para fora do veículo.
[B] Que todos os ocupantes do veículo não sejam lançados
para a frente ou para fora do veículo.
[C] Que os ocupantes do banco de trás não sejam lançados
para frente ou para fora do veículo.
[D] Que o condutor não seja lançado para frente ou para
fora do veículo.
[QUESTÃO 27] Assumir um comportamento seguro é:
[A] Perceber antecipadamente os riscos e agir prontamente
para evitá-los ou controlá-los.
[B] Dirigir a 40 km/h.
[C] Dirigir somente em dias sem chuva.
[D] Reduzir velocidade apenas perto das escolas.
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