
PREFEITURA MUNICIPAL DE  

CIPOTÂNEA/MG 
  

CONCURSO PÚBLICO – E D I T A L     01/2016 

 

MOTOCICLISTA 
 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

1. Só abra este caderno quando autorizado pelo Fiscal de Sala. 

2. Esta prova contém 40 questões de múltipla escolha com 04 opções de resposta 

cada. 

3. Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra.  

4. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais 

de uma resposta, emenda ou rasuras, ainda que legíveis.  

5. Não serão consideradas as respostas não preenchidas com caneta que não seja de 

tinta azul ou preta. 

6. O candidato poderá anotar suas respostas na Folha de Rascunho do Gabarito no 

verso desta capa, que poderá ser destacada. 

7. Saída permitida apenas para ida ao ―toillete‖, se estritamente necessária e com 

autorização do Fiscal de Sala e acompanhado pelo Fiscal de Corredor. 

8. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal apenas a sua 

folha de respostas. 

9. A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de decorridos 

60 minutos do início das mesmas. 

10. Ao terminar, entregue ao Fiscal sua Folha de Respostas devidamente identificada e 

assinada, pois a não assinatura implica na eliminação imediata do candidato. 

11. Duração máxima de 03:00 (três horas). 
 

 

GABARITO OFICIAL 

Dia 13/06/2016 a partir das 16:00 hrs – no quadro de avisos da PREFEITURA 

MUNICIPAL e no site www.reisauditores.com.br 

 

 

 

 

 

Realização: 
Reis & Reis Auditores Associados 

www.reisauditores.com.br 

 

http://www.reisauditores.com.br/


 

RASCUNHO DO GABARITO 
Esta folha pode ser destacada 

 

 

 
 

01 A B C D 

02 A B C D 

03 A B C D 

04 A B C D 

05 A B C D 

06 A B C D 

07 A B C D 

08 A B C D 

09 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 

21 A B C D 

22 A B C D 

23 A B C D 

24 A B C D 

25 A B C D 

26 A B C D 

27 A B C D 

28 A B C D 

29 A B C D 

30 A B C D 

31 A B C D 

32 A B C D 

33 A B C D 

34 A B C D 

35 A B C D 

36 A B C D 

37 A B C D 

38 A B C D 

39 A B C D 

40 A B C D 
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PROVA Nº 03 – PORTUGUÊS 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

“Como nasceram as estrelas” 
 

Pois é, todo mundo pensa que 

sempre houve no mundo estrelas 
pisca-pisca. Mas é erro. Antes os 

índios olhavam de noite para o céu 

escuro — e bem escuro estava esse 
céu. Um negror. Vou contar a história 

singela do nascimento das estrelas. 

Era uma vez, no mês de janeiro, 
muitos índios. E ativos: caçavam, 

pescavam, guerreavam. Mas nas 

tabas não faziam coisa alguma: 
deitavam-se nas redes e dormiam 

roncando. E a comida? Só as 

mulheres cuidavam do preparo dela 
para terem todos o que comer. 

 

Uma vez elas notaram que faltava 
milho no cesto para moer. Que 

fizeram as valentes mulheres? O 

seguinte: sem medo enfurnaram-se 
nas matas, sob um gostoso sol 

amarelo. As árvores rebrilhavam 

verdes e embaixo delas havia sombra 
e água fresca. Quando saíam de 

debaixo das copas encontravam o 
calor, bebiam no reino das águas dos 

riachos buliçosos. Mas sempre 

procurando milho porque a fome era 
daquelas que as faziam comer folhas 

de árvores. Mas só encontravam 

espigazinhas murchas e sem graça.  
 

— Vamos voltar e trazer conosco uns 

curumins. (Assim chamavam os 
índios as crianças.) Curumim dá 

sorte. 

 
E deu mesmo. Os garotos pareciam 

adivinhar as coisas: foram retinho 

em frente e numa clareira da floresta 
— eis um milharal viçoso crescendo 

alto. As índias maravilhadas 
disseram: toca a colher tanta espiga. 

Mas os gatinhos também colheram 

muitas e fugiram das mães voltando 
à taba e pedindo à avó que lhes 

fizesse um bolo de milho. A avó 

assim fez e os curumins se encheram 
de bolo que logo se acabou. Só então 

tiveram medo das mães que 

reclamariam por eles comerem tanto. 
Podiam esconder numa caverna a 

avó e o papagaio porque os dois 

contariam tudo. Mas — e se as mães 
dessem falta da avó e do papagaio 

tagarela? Aí então chamaram os 

colibris para que amarrassem um 
cipó no topo do céu. Quando as 

índias voltaram ficaram assustadas 

vendo os filhos subindo pelo ar. 
Resolveram, essas mães nervosas, 

subir atrás dos meninos e cortar o 

cipó embaixo deles. 
 

Aconteceu uma coisa que só 

acontece quando a gente acredita: as 
mães caíram no chão, 

transformando-se em onças. Quanto 

aos curumins, como já não podiam 
voltar para a terra, ficaram no céu 

até hoje, transformados em gordas 
estrelas brilhantes. 

 

Mas, quanto a mim, tenho a lhes 
dizer que as estrelas são mais do que 

curumins. Estrelas são os olhos de 

Deus vigiando para que corra tudo 
bem. Para sempre. E, como se sabe, 

―sempre‖ não acaba nunca. 
 

LISPECTOR, Clarice. Como nasceram as 

estrelas: doze lendas brasileiras. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1999. 

 

 

Responda as questões de nº 01 a nº 

04 de acordo com o texto: 



 

4 

 

01) O que vêm a ser Curumins para 
os índios? 

  

a) Estrelas. 
b) Crianças. 

c) Árvores. 

d) Mulheres. 

 

02) De acordo com o texto as 
estrelas nasceram? 

 

a) Através dos curumins que não 
podiam descer do céu e se 

transformaram em gordas estrelas 

brilhantes.  
b) De um eclipse lunar. 

c) Do milharal encontrado pelas 

índias. 
d) Dos colibris que se transformaram 

em luzes pisca-pisca. 

 

03) Em todas alternativas a palavra 

destacada está corretamente 

interpretada, de acordo com o seu 
sentido no texto, exceto em: 

 

a) ―Vou contar a história singela do 
nascimento das estrelas.‖(luxuosa). 

b) ―...sem medo enfurnaram-se nas 

matas, sob um gostoso sol amarelo.‖ 
(esconderam-se). 

c) ―...no reino das águas dos riachos 
buliçosos.‖ (agitados). 

d) ―...eis um milharal viçoso 

crescendo alto.‖ (vigoroso). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

04) Para a autora estrelas são: 
 

a) Pisca-pisca de Natal, iluminando a 

noite. 
b) São as mães índias vigiando suas 

crianças. 

c) São as crianças que se perderam 
nas matas. 

d) Os olhos de Deus vigiando para 

que tudo ocorra bem. 

  

05) Marque a opção em que a sílaba 

tônica está marcada incorretamente: 

 

a) Estrela. 

b) Futebol. 

c) Remendados. 
d) Mínimo. 

 

06) Complete o texto com os sinais 
de pontuação adequados: 

 

Clarisse muito triste perguntou __     

__Carlos, por que você foi embora  

__     

__Sabe Clarisse__eu não te amo 

mais __ 

A sequência correta da pontuação é: 

 

a) . / - / ! / - / , / ! 
b) : / - / ? / - / , / ! 

c) : / - / ? / - / , / ? 

d) . / ? / - / . / ? / . 
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07) Marque a alternativa em que a 
grafia da palavra está incorreta: 

 

a) Consciência. 
b) Descida. 

c) Escursão. 

d) Apaziguei. 

 

08) Marque a alternativa em que a 
grafia da palavra está incorreta: 

 

a) Exorbitância. 
b) Ezímio. 

c) Sovina. 

d) Estridente. 

 

09) São advérbios de modo, exceto: 

 
a) Bastante. 

b) Assim. 

c) Depressa. 
d) Mal. 

 

10) Marque a alternativa em que a 

separação silábica está incorreta: 

  
a) He-li-cóp-te-ro. 

b) Hi-gie-ne. 

c) Fas-cí-cu-lo. 
d) Ex-ces-so. 

 

11) As palavras grifados representam 

adjetivos, exceto em: 

 
a) Ela chupou meia laranja. 

b) Havia bastantes questões difíceis. 

c) Aqui os sorvetes custam barato. 

d) Os abacates estão caros. 

  

 

 

 
 

 

 

12) Marque a alternativa em que o 
verbo está no Pretérito:  

 

a) Ontem eu jantei fora. 
b) Amanhã iremos ao cinema. 

c) Hoje arrumo minhas malas. 

d) Joana cortará seus lindos cabelos. 

 

13) O Sujeito está corretamente 
grifado em, exceto: 

 

a) Mamãe costura bem. 
b) A alimentação deve ser 

equilibrada. 

c) Flávia gosta de chocolate. 
d) O fogo aquece os alimentos. 

 

14) Onomatopéia é: 
 

a) A palavra que reproduz na escrita 

um som. 
b) A palavra usada para expressar 

sentimentos e emoções, 

acompanhada do ponto de 
exclamação. 

c) A palavra que indica a qualidade 

do substantivo. 
d) A palavra que indica ação, estado 

ou fenômeno da natureza. 

 

15) Marque a alternativa incorreta de 

acordo com o uso do porquê: 
 

a) Por que você quer jogar com essa 

bola? 
b) Ninguém sabe o por que da 

viagem de Samanta. 

c) Os trabalhos não foram entregues 

no prazo, por quê?  

d) Porque ele prefere sair com os 

amigos aos sábados.  
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PROVA Nº 04 – MATEMÁTICA 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

16) Considerando que: 
 

A U B = {a, b, c, d, e, f, g, h},  

 
A ∩ B = {d, e}  

e  
 

A – B = {a, b, c} 

 
determine o conjunto B: 

  

a) B ={a, b, c, d, e}  
b) B ={c, d, e, f} 

c) B ={d, e, f, g, h}  

d) B ={a, c, e, g} 

 

17) Sobre numeração romana, 
marque a alternativa incorreta: 

 

a) CV = 55 
b) CXIX = 119 

c) CDXXI = 421 

d) DLXXI = 571 

 

18) Efetue: 

 
1,9 x 0,8 = 

 

a) 2,25 
b) 1,52 

c) 15,23 
d) 1,72 

  

19) Efetue: 

 

984 x 79 = 
 

a) 76.752 

b) 76.830 
c) 77.736 

d) 77.926 

 

20) Um computador a vista custa R$ 
1.376,00. Financiado ele tem o 

acréscimo de 12%. Financiado o 

computador passa a custar? 
 

a) R$1.498,17 

b) R$1.651,27 
c) R$1.541,12 

d) R$1.562,14 

 

21) Marque a alternativa incorreta: 

 
a) 500 metros = 50 km 

b) 9 metros = 700 cm 

c) 216,5m = 21,65 dam 
d) 1,137dam = 1.137cm 

 

22) As medidas de um triângulo são, 
13, 13, 17. Qual o perímetro desse 

triângulo? 

 
a) 26 

b) 30 

c) 86 
d) 43 

 

23) Uma fábrica produz 10.500 litros 

de suco por dia. Em cada garrafinha 

são colocados 350 milímetros de 
suco. Quantas garrafinhas são 

usadas por dia? 

  
a) 300 garrafinhas 

b) 60 garrafinhas 

c) 105 garrafinhas 
d) 30 garrafinhas 
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24) Calcule: 
 

(7x5) x 4 = 

 
a) 160 

b) 140 

c) 150 
d) 240 

 

25) Calcule: 

 


36

7

36

14

36

25
 

  

a) 3

1
 

 

b) 2

1
 

 

c) 3

2
 

 

d) 6

1
 

 

26) Efetue: 

 

9,6 : 1,2 = 
 

a) 4,2 

b) 2,1 

c) 3 

d) 8 

  

 
 

 

 
 

27) O M.D.C de 
 

96, 108 e 132 

 
é: 

 

a) 12 
b) 24 

c) 8 

d) 20 

 

28) Calcule: 
 


4

9
 

 

a) 2

1
 

 

b) 2

3
 

 
 

c) 2

5,4
 

 

 

d) 3

2
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29) Em uma lanchonete tem a 
seguinte promoção. 

 

01 hambúrguer e um refrigerante 

250ml por R$ 5,50. 

 

Resolvemos comprar para o lanche 
da empresa 150 unidades dessa 

promoção. Pagamos ao todo o valor 

de: 
 

a) R$ 755,00 

b) R$ 925,00 
c) R$ 825,00 

d) R$ 550,00 

 

30) Patrícia tem 1200 lápis para 

distribuir para 3 escolas. Quantos 
lápis cada escola receberá? 

 

a) 400 lápis 
b) 300 lápis 

c) 250 lápis 

d) 350 lápis 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PROVA Nº 06 – ESPECÍFICA 

MOTOCICLISTA 

 

31) De acordo com o art. 54 da Lei 
nº 9.503/97, Os condutores de 

motocicletas, motonetas e 

ciclomotores só poderão circular nas 
vias: 

 

I - utilizando capacete de segurança, 
com viseira ou óculos protetores; 

 II - segurando o guidom com as 

duas mãos; 
III - usando vestuário de proteção, 

de acordo com as especificações do 

CONTRAN. 
 

Marque a alternativa correta: 

 
a) Apenas as afirmativas, I e II estão 

corretas. 

b) Apenas as afirmativas, I e III 
estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas, II e III 

estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão 

corretas. 
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32) Sobre a Lei nº 9.503/97, 
podemos afirmar, exceto: 

 

a) Os usuários das vias terrestres 
devem abster-se de todo ato que 

possa constituir perigo ou obstáculo 

para o trânsito de veículos, de 
pessoas ou de animais, ou ainda 

causar danos a propriedades públicas 

ou privadas. 
b) Todo condutor deverá, antes de 

efetuar uma ultrapassagem, 

certificar-se de que nenhum condutor 
que venha atrás haja começado uma 

manobra para ultrapassá-lo. 

c) Todo condutor ao efetuar a 
ultrapassagem deverá aproximar-se 

do usuário ou usuários aos quais 

ultrapassa, de tal forma que não 
deixe livre uma distância lateral de 

segurança. 

d) O condutor que tenha o propósito 
de ultrapassar um veículo de 

transporte coletivo que esteja 

parado, efetuando embarque ou 
desembarque de passageiros, deverá 

reduzir a velocidade, dirigindo com 

atenção redobrada ou parar o veículo 
com vistas à segurança dos 

pedestres. 

 

33) O uso de luzes em veículo 

obedecerá às seguintes 
determinações, exceto:  

(Lei nº 9.503/97) 

 
a) Condutor manterá acesos os faróis 

do veículo, utilizando luz baixa, 

durante a noite e durante o dia nos 
túneis providos de iluminação 

pública. 

b) Nas vias não iluminadas o 
condutor deve usar luz baixa, exceto 

ao cruzar com outro veículo ou ao 

segui-lo. 

c) O condutor manterá acesas pelo 
menos as luzes de posição do veículo 

quando sob chuva forte, neblina ou 

cerração. 
d) O condutor manterá acesa, à 

noite, as luzes de posição quando o 

veículo estiver parado para fins de 
embarque ou desembarque de 

passageiros e carga ou descarga de 

mercadorias. 

 

34) Sobre a Lei nº 9.503/97, é 
incorreto afirmar: 

 

a) Nas vias providas de acostamento, 
os veículos parados, estacionados ou 

em operação de carga ou descarga 

deverão estar situados dentro da 
pista de rolamento. 

b) É obrigatório o uso do cinto de 

segurança para condutor, e 
passageiros em todas as vias do 

território nacional, salvo em 

situações regulamentadas pelo 
CONTRAN. 

c) Nas vias públicas e nos imóveis é 

proibido colocar luzes, publicidade, 
inscrições, vegetação e mobiliário 

que possam gerar confusão, interferir 

na visibilidade da sinalização e 
comprometer a segurança do 

trânsito. 

d) Somente poderá transitar pelas 
vias terrestres o veículo cujo peso e 

dimensões atenderem aos limites 

estabelecidos pelo CONTRAN. 
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35) Dirigir veículo sem possuir 

Carteira Nacional de Habilitação ou 

Permissão para Dirigir é:  
(Lei nº 9.503/97) 

 

a) Infração gravíssima; Penalidade - 
multa (cinco vezes) e apreensão do 

veículo. 

b) Infração gravíssima; Penalidade - 
multa (três vezes) e apreensão do 

veículo. 

c) Infração gravíssima; Penalidade - 
multa; Medida administrativa - 

recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitação e retenção do veículo até 
a apresentação de condutor 

habilitado. 

d) Infração gravíssima;  Penalidade - 
multa (dez vezes) e suspensão do 

direito de dirigir por 12 (doze) 

meses.      

 

36) As Placas de Advertência abaixo 
são respectivamente: 

 

           
 

a) Estreitamento de pista à direita e 
Curva acentuada em S à direita. 

b) Estreitamento de pista à esquerda 

e Curva acentuada em S à esquerda. 
c) Estreitamento de pista à direita e 

Curva acentuada em S à esquerda. 

d) Estreitamento de pista à esquerda 
e Curva acentuada em S à direita. 

 

 
 

 

 
 

 
37) ―Placas de ............................ 

tem por finalidade informar aos 

usuários das condições, proibições, 
obrigações ou restrições no uso das 

vias. Suas mensagens são 

imperativas e seu desrespeito 
constitui infração.‖ 

 

Marque a alternativa que completa 
corretamente o enunciado acima: 

 

a) Regulamentação. 
b) Advertência. 

c) Indicação. 

d) Autuação. 
 

38) Sobre Direção Defensiva 
podemos afirmar, exceto: 

 

a) A Direção Defensiva pode ser 
dividida em preventiva e corretiva. 

b) Condutor defensivo é aquele que 

preserva a sua vida e a de todos que 
estão à sua volta através do emprego 

racional e sensato dos 

conhecimentos teóricos e de uma 
postura na condução do veículo 

procurando evitar acidentes. 
c) O acidente evitável é aquele em 

que, apesar do condutor fazer tudo 

para evitar o acidente, ele ocorre. 
d) Dirigir defensivamente significa 

completar o percurso sem 

desrespeito às normas e regras de 
trânsito.  
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39) ―................. é um componente 

de engrenagem, faz o papel da 

engrenagem eixo menor.‖ 
 

Marque a alternativa que completa 

corretamente o enunciado acima: 
 

 
 

a) Carenagem. 
b) Manopla. 

c) Pinhão. 

d) Disco de freio. 

 

40) A figura abaixo é de um 
capacete: 

 

 

 
 
a) Off-Road 

b) Integral ou fechado. 

c) Aberto. 
d) Articulado ou Escamoteável. 

 

 

 

 
 

 

 
 


