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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 MOTORISTA CAT. D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: MOTORISTA CAT. “D”  

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

(Adaptado de Exame, 21/05/2016) 

 

 

 

 

 

(TEXTO) 

Pesquisadores da Argentina encontraram nas cercanias da Base Marambio, na 1 

Antártida, um fóssil de um exemplar de uma ave correspondente ao período Eoceno (de 34 2 

milhões a 56 milhões de anos atrás): o pelagornitídio, que garante ser a maior e mais antiga 3 

das aves que são conhecidas, segundo o governo do país. “Trata-se de uma ave de mais de 4 

seis metros de envergadura de asa, a maior e a mais antiga da qual se têm registro”, afirmou 5 

neste sábado o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. 6 

Segundo o estudo, este grupo de aves, que chegou a se espalhar por todo o mundo 7 

pouco tempo depois da extinção dos dinossauros, tinha asas que lhe permitia atravessar 8 

grandes distâncias, e seus leves ossos possibilitavam que pegasse altura aproveitando as 9 

correntes de ar. 10 

Há 50 milhões de anos, segundo as mais recentes pesquisas, começou um período 11 

de aquecimento da temperatura dos oceanos que provocou uma grande produtividade 12 

biológica dos mares antárticos. Portanto, os pelagornitídios e os pinguins teriam tido 13 

alimento suficiente para poder desenvolver tamanhos tão grandes. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01. De acordo com as ideias do Texto, julgue os itens 

abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, 

assinale a alternativa com a ordem correta das 

respostas, de cima para baixo: 

 

(__) O Pelagornitídio é a maior ave que já existiu na 

história da humanidade. 

(__) De acordo com os estudos, o Pelagornitídio não 

conviveu com os dinossauros. 

(__) O grande aquecimento das temperaturas do oceano 

causou a extinção dos Pelagornitídios. 

 

(A) V – F – F 

(B) F – V – F 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

 

02. Assinale a alternativa em que a locução verbal 

sublinhada está no mesmo tempo e modo verbal que 

“teriam tido” (linha 13), retirada do Texto: 

 

(A) Tenho estado ocupado ultimamente. 

(B) Eu poderia ter avisado sobre o novo prazo. 

(C) Nós esperávamos estudar no final de semana. 

(D) Essas pessoas devem estar perdidas.  

 

03. Em relação à pontuação do Texto, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. Manteria a correção gramatical se acrescentássemos 

uma vírgula imediatamente após a palavra “sábado” 

(linha 6). 

II. A vírgula imediatamente após a palavra “dinossauros” 

(linha 8) é utilizada para separar, em uma 

enumeração, termos de mesma função sintática. 

III. Os dois pontos após “atrás” (linha 3) são utilizados 

para explicitar termo anteriormente citado pelo autor. 

 

(A) Apenas I está correto. 

(B) Apenas II está correto. 

(C) Apenas III está correto. 

(D) Apenas I e II estão corretos. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa 

correta do acento da palavra destacada do Texto: 

 

(A) “Antártida” (linha 2): Acentuam-se todas as palavras 

proparoxítonas. 

(B) “fóssil” (linha 2): Acentuam-se as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não 

de “s”. 

(C) “atrás” (linha 3): Acentuam-se os monossílabos 

tônicos terminados em “a” (s). 

(D) “período” (linha 2): Acentuam-se as vogais tônicas 

dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 

 

05. Assinale a alternativa em que a palavra “mais” 

pertence à mesma classe gramatical que em “... 

garante ser a maior e mais antiga das aves (...)” 

(linhas 3 e 4): 

 

(A) Mais vezes de treinamento serão necessárias. 

(B) Precisamos de mais oportunidades imediatamente. 

(C) A indústria vendeu mais produtos neste mês. 

(D) Os produtos foram vendidos mais caro. 

 

06.  Quanto à classificação fonética, em “aquecimento da 

temperatura dos oceanos” (linha 12), há exatamente: 

 

(A) 3 (três) dígrafos e 1 (um) hiato. 

(B) 2 (dois) hiatos. 

(C) 1 (um) hiato e 1 (um) ditongo. 

(D) 2 (dois) ditongos e 1 (um) hiato. 

 

07.  Analise os trechos abaixo retirados do Texto. Em 

seguida, assinale a alternativa que compreende os 

que desrespeitaram as regras de concordância 

verbal da Língua Portuguesa: 

 

I. “... que garante ser a maior e mais antiga das aves que 

são conhecidas (...)” (linhas 3 e 4) 

II. “...a maior e a mais antiga da qual se têm registro. (...)” 

(linha 5) 

III. “...tinha asas que lhe permitia atravessar grandes 

distâncias (...)” (linhas 8 e 9) 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

 

08.  Os fonemas da língua portuguesa classificam-se em 

vogais, semivogais e consoantes. Podemos afirmar 

que existe semivogal na seguinte palavra retirada do 

Texto: 

 

(A) “Pesquisadores” (linha 1) 

(B) “exemplar” (linha 2) 

(C) “período” (linha 2) 

(D) “maior” (linha 3) 

 

09.  Dentre as alternativas, a melhor palavra sinônima 

para a expressão “cercanias” (linha 1) no contexto do 

Texto é: 

 

(A) Entranhas 

(B) Adjacências  

(C) Altitudes 

(D) Profundidades 
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ÁREA LIVRE 

10.  Levando-se em consideração a concordância verbal, 

assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna da frase abaixo: 

 

“Se não _______ a carteira, passaríamos por 

problemas.” 

 

(A) Tivesse trazido 

(B) Estivesse trazido 

(C) Tivesse trago 

(D) Estivesse trago 

 

11.  Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo, 

derivadas do verbo “lembrar”. Assinale a alternativa 

em que a palavra sublinhada é classificada como 

substantivo: 

 

(A) O rapaz estava lembrando os momentos bons. 

(B) A lembrança permaneceu mesmo após anos. 

(C) A história foi lembrada diversas vezes. 

(D) Quando me lembro da viagem, rio sozinha. 

 

12.  No trecho abaixo, também adaptado de Exame, 

conclui-se que há erro de grafia na seguinte palavra 

sublinhada: 

 

“O Ministério destacou que a descoberta de um número 

incompleto durante a campanha antártica de 2014 facilitou 

a revisão de todos os pelagornítidos antárticos conhecidos 

até então, o que permitiu um avanço "considerável" no 

conhecimento da diversidade e da evolução deste grupo 

de aves, cuja estinção ocorreu há 3 milhões de anos.” 

 

(A) “antártica” 

(B) “revisão” 

(C) “considerável” 

(D) “estinção”  

 

13. As sílabas são grupos fônicos emitidos em única 

pronúncia. Dessa forma, há sílaba formada por uma 

vogal sozinha – desacompanhada de outros fonemas 

- na seguinte palavra: 

 

(A) Trouxe 

(B) Juízes 

(C) Mais 

(D) Investigador 

 

14.  A palavra “coordenadoria” possui a seguinte 

separação silábica: 

 

(A) Coor-de-na-do-ri-a 

(B) Co-or-de-na-do-ria 

(C) Co-or-de-na-do-ri-a 

(D) Coor-de-na-do-ria 

 

15.  Analise a frase a seguir: “Nada acontece por acaso, 

ou seja, tudo depende de nosso esforço.”. As 

vírgulas empregadas são utilizadas devido à seguinte 

regra gramatical: 

 

(A) Utilizam-se vírgulas para isolar elemento de valor 

meramente explicativo. 

(B) Utilizam-se vírgulas para marcar orações 

subordinadas. 

(C) Utilizam-se vírgulas para isolar elementos repetidos 

em uma enumeração. 

(D) Utiliza-se vírgula para separar elementos que 

exercem a mesma função na oração. 
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CÁLCULOS 

 

 

16) O valor da expressão  , para A = 3 e B = -2, 

é um número compreendido entre. 

 

A) -3  e -2. 

B) -2 e -1. 

C) -4 e -3. 

D) -1 e 0. 

 

17) A soma dos divisores naturais do número 40 é: 

 

A) ZERO 

B) 80 

C) 100 

D) 90 

 

18) Dois irmãos têm diferença de idade de 5 anos entre 

eles. Se o irmão mais novo tem 16 anos, qual a idade 

do irmão mais velho? 

 

A) 11 anos 

B) 14 anos 

C) 19 anos 

D) 21 anos 

 

19) Dividindo-se 50
50

 por 25
25

, obtém-se: 

 

A) 2
25

 

B) 2
50

 

C) 10
25

 

D) 10
50

 

 

20) Em um grupo de 60 pessoas, 40% são homens e 

75% das mulheres são solteiras. O número de 

mulheres casadas é: 

 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Em relação ao processo administrativo em caso de 

infração prevista na legislação de trânsito, assinale a 

opção INCORRETA. 

 

A) Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao 

proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa 

postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, 

que assegure a ciência da imposição da penalidade. 

B) O pagamento da multa poderá ser efetuado até a 

data do vencimento expressa na notificação, por 

setenta e cinco por cento do seu valor. 

C) A infração deverá ser comprovada por declaração da 

autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, 

por aparelho eletrônico ou por equipamento 

audiovisual, reações químicas ou qualquer outro 

meio tecnologicamente disponível, previamente 

regulamentado pelo CONTRAN. 

D) A autoridade de trânsito, na esfera da competência 

estabelecida no Código de Trânsito brasileiro e 

dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do 

auto de infração e aplicará a penalidade cabível. 

 

22) A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera 

das competências estabelecidas no Código de 

Trânsito brasileiro e dentro de sua circunscrição, 

deverá adotar as seguintes medidas administrativas, 

dentre outras: 

 

1. Recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual. 

2. Transbordo do excesso de carga. 

3. Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou 

perícia de substância entorpecente ou que determine 

dependência física ou psíquica. 

4. Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas 

vias e na faixa de domínio das vias de circulação, 

restituindo-os aos seus proprietários, após o 

pagamento de multas e encargos devidos. 

5. Realização de exames de aptidão física, mental, de 

legislação, de prática de primeiros socorros e de 

direção veicular. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

A) 13 

B) 15 

C) 12 

D) 14 

 

 

 
 

23)  Decorridos _______________________da cassação 

da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá 

requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os 

exames necessários à habilitação, na forma 

estabelecida pelo CONTRAN. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

 

A) Seis meses. 

B) Dois anos. 

C) Três anos. 

D) Um ano. 

 

24) Marque a alternativa que apresenta uma espécie de 

infração de natureza grave. 

 

A) Forçar passagem entre veículos que, transitando em 

sentidos opostos, estejam na iminência de passar um 

pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. 

B) Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou 

perturbando o trânsito. 

C) Transitar com o veículo na faixa ou pista da esquerda 

regulamentada como de circulação exclusiva para 

determinado tipo de veículo. 

D) Transitar em locais e horários não permitidos pela 

regulamentação estabelecida pela autoridade 

competente. 

 

25) São infrações de trânsito gravíssimas: 

 

I. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, 

passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, 

ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de 

pista de rolamento, acostamentos, marcas de 

canalização, gramados e jardins públicos. 

II. Transitar em marcha à ré, salvo na distância 

necessária a pequenas manobras e de forma a não 

causar riscos à segurança. 

III. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade 

competente de trânsito ou de seus agentes. 

IV. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto 

regulamentar de braço ou luz indicadora de direção 

do veículo, o início da marcha, a realização da 

manobra de parar o veículo, a mudança de direção 

ou de faixa de circulação. 

 

É certo o que se aduz em: 

 

A) I 

B) I, II, III e IV 

C) III e IV 

D) I, II e III 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) A autoridade de trânsito, na esfera das competências 

estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro e 

dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às 

infrações nele previstas, as seguintes penalidades: 
 

I - advertência por escrito; 

II - multa; 

III - suspensão do direito de dirigir; 

IV - apreensão do veículo; 

V - frequência obrigatória em curso civilidade; 

 

Dos itens acima: 

 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II, III estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II, III, IV estão corretos. 

 

27)  Assinale a alternativa correta. 
 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro a cada infração 

cometida são computados os seguintes números de 

pontos da habilitação do motorista: 

 

A) Gravíssima – sete pontos. 

B) Grave – seis pontos. 

C) Média – três pontos. 

D) Leve – dois pontos. 

 

28)  Segundo o Código de Trânsito Brasileiro a 

penalidade de suspensão ou de proibição de se obter 

a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo 

automotor, tem a duração de: 
 

A) Dois meses a cinco anos. 

B) Seis meses a cinco anos. 

C) Doze meses a cinco anos. 

D) Três a cinco anos. 

 

29)  Para habilitar-se nas categorias (D) e (E) ou para 

conduzir veículo de transporte coletivo de 

passageiros, de escolares, de emergência ou de 

produto perigoso, o candidato deverá preencher os 

seguintes requisitos: 

 

(__) ser maior de vinte e um anos; 

(__) ser aprovado em curso especializado e em curso de 

treinamento de prática veicular em situação de risco, 

nos termos da normatização do CONTRAN; 

(__) Possuir habilitação na categoria (B) a pelo mesmo 

cinco anos. 
 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as 

falsas: 

 

A) F-V-V. 

B) V-V-F. 

C) V-F-V. 

D) F-V-F. 

30)  Onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima nas estradas será de: 

 
A) Cinquenta quilômetros por hora. 
B) Sessenta quilômetros por hora. 
C) Setenta quilômetros por hora. 
D) Oitenta quilômetros por hora. 
 
31)  Analise: 
 

 
 
A imagem acima denominada “R-39” indica ao condutor 
do veículo: 
 
A) Circulação de caminhões proibida. 
B) Circulação de caminhões apenas pela direita. 
C) Circulação exclusiva de caminhões. 
D) Circulação de caminhões apenas pela esquerda. 
 
32)  Analise: 

 
O gesto acima quando realizado pela autoridade de 
trânsito, indica ao condutor: 
 
A) Ordem para aumentar a velocidade. 
B) Ordem de diminuição de velocidade. 
C) Ordem de seguir. 
D) Ordem de parada. 
 
33) Assinale a alternativa que representa uma 

competência das Polícias Militares dos Estados e do 
Distrito Federal. 

 
A) Executar a fiscalização de trânsito, quando e 

conforme convênio firmado, como agente do órgão 
ou entidade executivos de trânsito ou executivos 
rodoviários, concomitantemente com os demais 
agentes credenciados. 

B) Fornecer aos órgãos e entidades executivos de 
trânsito e executivos rodoviários municipais os dados 
cadastrais dos veículos registrados e dos condutores 
habilitados, para fins de imposição e notificação de 
penalidades e de arrecadação de multas nas áreas 
de suas competências. 

C) Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído 
produzidos pelos veículos automotores ou pela sua 
carga, além de dar apoio, quando solicitado, às 
ações específicas dos órgãos ambientais locais. 

D) Implementar as medidas da Política Nacional de 
Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 
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34) As alternativas abaixo apresentam sinais de trânsito, 

EXCETO: 

 

A) Dispositivos de sinalização auxiliar 

B) Luminosos 

C) Sonoros 

D) Diagonais 

 

35) Sobre os crimes de trânsito, julgue os itens a seguir 

com (V) para verdadeiro e com (F) para falso e 

assinale a alternativa correta: 

 

(   ) A penalidade de suspensão ou de proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação, para dirigir 

veículo automotor, tem a duração de dois meses a 

três anos. 

(    ) Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu 

será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 

quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a 

Carteira de Habilitação. 

(   ) A penalidade de suspensão ou de proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por 

efeito de condenação penal, estiver recolhido a 

estabelecimento prisional. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) F,F,F 

B) V,V,V 

C) F,V,V 

D) V,F,F 

 

36) São circunstâncias que sempre agravam as 

penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do 

veículo cometido a infração, EXCETO: 

 

A) Com dano potencial para duas ou mais pessoas ou 

com grande risco de grave dano patrimonial a 

terceiros. 

B) Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas 

ou adulteradas. 

C) Possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de 

Habilitação em mãos.  

D) Utilizando veículo em que tenham sido adulterados 

equipamentos ou características que afetem a sua 

segurança ou o seu funcionamento de acordo com os 

limites de velocidade prescritos nas especificações 

do fabricante. 

37) Sobre os cuidados básicos na manutenção dos 

veículos, julgue os itens a seguir com (V) para 

verdadeiro e com (F) para falso e assinale a 

alternativa correta: 

 

(    ) Manter o motor bem regulado. Além de proporcionar 

uma economia de cerca de 40% no consumo de 

combustível, evita a emissão excessiva de gases 

nocivos na atmosfera. 

(    ) Controlar periodicamente a pressão dos pneus. Se a 

pressão estiver muito baixa, o consumo de 

combustível aumenta. 

(    ) Tentar manter uma velocidade constante, respeitando 

a sinalização. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) F,F,F 
B) V,V,V 
C) F,V,V 
D) V,F,F 
 
38) É uma peça que instalada no escapamento, acelera 

a decomposição de gases poluentes e os elimina sob 
a forma de substâncias menos tóxicas ao meio 
ambiente. Essa peça acelera as reações químicas, 
reduzindo a poluição, é chamada de: 

 
A) Coletor de escape 
B) Catalisador 
C) Abafador 
D) Silencioso 
 

39) O bom cidadão, geralmente, é também um bom 
motorista, pois as qualidades para ambos são as 
mesmas. Neste sentido, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A) O bom motorista entende que seus deveres são 

idênticos aos direitos alheios. 
B) O bom motorista não compreende os erros dos 

outros, pois sempre evita errar. 
C) O bom motorista abre mão de exigências próprias em 

favor do bem comum. 
D) O bom motorista evita confrontos e comportamentos 

agressivos. 
 

40) O curso especializado para condutores de veículos 
têm a finalidade de aperfeiçoar, instruir, qualificar e 
atualizar condutores, habilitando-os à condução de 
veículos de: 

 
I. transporte coletivo de passageiros;  

II. transporte de escolares; 
III. transporte de produtos perigosos. 

 
Dos itens acima: 
 
A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 


