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ESTADO DO PIAUÍ 

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

MOTORISTA 
 

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, lápis, pagers, 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 saia 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 Concurso Público. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursoavepi@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

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.                                                                 

 

O POVO: SUAS CORES, SUAS DORES. 

 

—  Geneci... 

—  Senhora? 

— Preciso falar com você. 

—  O que foi? O almoço não estava bom? 

—  O almoço estava ótimo. Não é isso. Precisamos conversar. 

—  Aqui na cozinha? 

—  Aqui mesmo. O seu patrão não pode ouvir. 

—  Sim, senhora. 

—  Você... 

—  Foi o copo que eu quebrei? 

—  Quer ficar quieta e me escutar? 

—  Sim, senhora. 

—  Não foi o copo. Você vai sair na escola, certo? 

—  Vou, sim senhora. Mas se a senhora quiser que eu venha na Terça... 

—  Não é isso, Geneci! 

—  Desculpe. 

—  É que eu... Geneci, eu queria sair na sua escola. 

—  Mas... 

—  Ou fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Não agüento ficar fora do Carnaval. 

—  Mas... 

—  Vocês não têm, sei lá, uma ala das patroas? Qualquer coisa. 

—  Se a senhora tivesse me falado antes... 

—  Eu sei. Agora é tarde. Para a fantasia e tudo o mais. 

Mas eu improviso uma baiana. 

Deusa grega, que é só um lençol. 

—  Não sei... 

—  Saio na bateria. Empurrando alegoria. 

—  Olhe que não é fácil... 

—  Eu sei. Mas eu quero participar. Eu até sambo direitinho. Você nunca me viu sambar? 

Nos bailes do clube, por exemplo. Toca um samba e lá vou eu. 

 Até acho que tenho um pé na cozinha. Quer dizer. Desculpe. 

—  Tudo bem. 

—  Eu também sou povo, Geneci! Quando vejo uma escola passar, fico toda arrepiada. 

—  Mas a senhora pode assistir. 

—  Mas eu quero participar, você não entende? No meio da massa. 

Sentir o que o povo sente. Vibrar, cantar, pular, suar. 
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—  Olhe... 

—  Por que só vocês podem ser povo? Eu também tenho direito. 

—  Não sei... 

—  Se precisar pagar, eu pago. 

—  Não é isso. É que... 

—  Está bem. Olhe aqui. Não preciso nem sair na avenida. Posso costurar. 

Ajudar a organizar o pessoal. Ajudar no transporte. O Alfa Romeo está aí mesmo. 

Tem a Caravan, se o patrão não der falta. É a emoção de participar 

que me interessa, entende? Poder dizer "a minha escola...". 

Eu teria assunto para o resto do ano. Minhas amigas ficariam loucas de inveja. 

Alguns iam torcer o nariz, claro. Mas eu não sou assim. Eu sou legal. 

Eu não sou legal com você, Geneci? Sempre tratei você de igual para igual. 

—  Tratou, sim senhora. 

—  Meu Deus, a ama-de-leite da minha mãe era preta! 

—  Sim, senhora. 

—  Geneci, é um favor que você me faz. Em nome da nossa velha amizade. 

Faço qualquer coisa pela nossa escola, Geneci. 

—  Bom, se a senhora está mesmo disposta... 

—  Qualquer coisa, Geneci. 

—  É que o Rudinei e Fátima Araci não têm com quem ficar. 

—  Quem? 

—  Minhas crianças. 

—  Ah. 

—  Se a senhora pudesse ficar com eles enquanto eu desfilo... 

—  Certo. Bom. Vou pensar. Depois a gente vê. 

—  Eu posso trazer elas e... 

—  Já disse que vou pensar, Geneci. Sirva o cafezinho na sala. 

"Do livro "A mãe do Freud", LP&M Editores Ltda. - Porto Alegre, 1985, pág. 55. 
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01) Ao pedir a empregada para participar da 

escola de samba na qual frequenta, a patroa 

se mostra uma pessoa simples, mas com 

interesses para: 

 

(A) Status social para impressionar as amigas.  

(B) Mostrar que é uma boa patroa para a 

sociedade. 

(C) Agradar familiares e vizinhança. 

(D) Ter sempre as fantasias de luxo do carnaval 

guardadas em sua casa.  

 

02) O texto mostra a indiferença da classe alta 

com relação ao empregado nos trechos: 

 

(A) “—  Geneci, é um favor que você me faz. 

Faço qualquer coisa pela nossa escola, 

Geneci.” 

(B)  “—  Eu também sou povo, Geneci! Quando 

vejo uma escola passar, fico toda arrepiada.” 

(C)  “—  Já disse que vou pensar, Geneci. Sirva 

o cafezinho na sala.” 

(D) “—  Sim, senhora.” 

 

03) A expressão do texto: “—  Por que só vocês 

podem ser povo? Eu também tenho direito.”, 

mostra:  

 

(A) A tentativa da patroa em ser arrogante e 

preconceituosa. 

(B) A tentativa da patroa ser exagerada e 

preconceituosa.  

(C) A tentativa da patroa ser generosa ao dar 

folga no carnaval para a sua empregada.  

(D) A tentativa da patroa ser uma pessoa simples 

e igual socialmente à sua empregada. 

 

 

 

 

 

 

 

04) O tema central e abordado pelo texto é:  

 

(A) Carnaval é uma data importante e festiva para 

o brasileiro. 

(B) Não se deve levar os filhos para o trabalho em 

qualquer circunstância.  

(C) Nem sempre as pessoas nos enxergam como 

iguais.  

(D) O carnaval necessita de pessoas que invistam 

muito dinheiro.  

 

05) O trecho: “—  Se precisar pagar, eu pago.”, 

demonstra que:  

 

(A) Muitas pessoas acham que o dinheiro resolve 

todos os problemas da vida. 

(B) Muitas pessoas no Brasil têm dinheiro para 

participar do carnaval.  

(C) Muitas pessoas ficam endividadas com os 

gastos no carnaval.  

(D) Muitas pessoas fazem empréstimos bancários 

para participar do carnaval.  

 

06) A empregada perante sua patroa demonstrou 

ter sempre uma postura:  

 

(A) Educada e agressiva.  

(B) Educada e ríspida. 

(C) Profissional e desprendida.  

(D) Profissional e educada. 

 

07) No fragmento:  “...Deusa grega, que é só um 

lençol...”, a palavra em destaque pertence a 

classe dos: 

 

(A) Adjetivos.  

(B) Artigos. 

(C) Numerais. 

(D) Substantivos. 
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08) No trecho: “—  Se a senhora pudesse ficar 

com eles enquanto eu desfilo...”, o termo em 

destaque traz uma ideia de:  

 

(A) Concordância.  

(B) Condição. 

(C) Confirmação. 

(D) Negação. 

 

09) Podemos alterar o termo em destaque, 

“...Sempre tratei você de igual para igual...”, 

sem alterar o sentido em:  

 

(A) Me 

(B) Nos 

(C) Te 

(D) Vos  

 

10) O pronome em destaque : “—  Eu posso 

trazer elas e...”, pode ser classificado como:  

 

(A) Interrogativo. 

(B) Pessoal. 

(C) Possessivo.  

(D) Relativo. 

 

11) A concordância verbal, na frase, “Marta, 

você e eu______________ (viajar) amanhã.  

 

(A) Viajam. 

(B) Viajarão.  

(C) Viajaremos. 

(D) Viajou. 

 

12) Assinale a frase cuja palavra seja um 

substantivo: 

 

(A) Alguns estão sempre omitindo a verdade. 

(B) Eu mesmo resolvi todas as questões mais 

difíceis. 

(C) Fale sobre tudo o que lhe perguntar. 

(D) Poucos candidatos acertaram aquela questão. 

 

 

13) Indique qual das palavras abaixo é oxítona: 

 

(A) Árvore 

(B) Casa 

(C) Manjar 

(D) Própolis 

 

14) Indique a alternativa em que a indicação do 

sinônimo está incorreta: 

 

(A) Adversidade e problema 

(B) Apresentar e expor 

(C) Calmo e tranquilo 

(D) Soberba e humildade 

 

15) Indique a alternativa em que a ortografia da 

palavra está incorreta. 

 

(A) Boxecha 

(B) Chanceler 

(C) Enxerido 

(D) Rechaçar 

 

 

 

 

16) O valor da expressão a seguir é: 

 

{[4 + 3 (−3 −
5

4
÷ 0,75 + 2) + 7] + 1} 

 

(A) um número decimal. 

(B) um número inteiro negativo. 

(C) um número inteiro positivo. 

(D) um número nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                               

QUESTÕES DE 16 A 20 
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17) Um grupo de cinco alunos gastou vinte 

quatro dias para realizar uma certa tarefa. 

Considerando a mesma proporção, quantos 

dias levarão trinta alunos para realizar 
3

4
 da 

mesma tarefa? 

 

(A) 3 dias. 

(B) 5 dias. 

(C) 15 dias. 

(D) 56 dias. 

 

18) Na sequência lógica abaixo, é correto afirmar 

que o sexto elemento é: 

 

32, 28, 35, 31, 38, ? 

 

(A) 32 

(B) 33 

(C) 34 

(D) 45 

 

19) Abasteci meu carro em um posto de gasolina 

onde o Álcool estava com o preço de R$2,86. 

Colocou 25,5L de gasolina. Qual foi o valor 

que paguei no posto? 

 

(A) R$62,90 

(B) R$ 68,40 

(C) R$70,00 

(D) R$72,93 

 

20) Se um mês comercial possui 30 dias, quantos 

meses comerciais possui 2370 dias? 

 

(A) 69 meses 

(B) 79 meses 

(C) 85 meses 

(D) 90 meses 
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21) Qual número de emergência da polícia deve 

ser acionado no caso de acidentes em 

rodovias federais? 

 

(A) 190 

(B) 191 

(C) 194 

(D) 197 

 

22) No caso de negar socorro ou se omitir diante 

de um acidente de trânsito, podemos afirmar 

que: 

 

(A) É considerado como uma infração grave pelo 

do Código de Trânsito Brasileiro. 

(B) É passível de multa e perda de 05 pontos na 

CNH. 

(C) O Código de Trânsito Brasileiro não 

considera um crime, pois se trata de Direito 

Penal. 

(D) As punições legais podem variar de 6 meses 

a 1 ano de reclusão. 

 

23) Em uma via de fluxo rápido onde a 

velocidade máxima é de 80km/h, ocorrendo 

um acidente, qual a distância a ser adotada 

para início da sinalização, se estiver sob 

condições de chuva, neblina, fumaça ou à 

noite? 

 

(A) 60 passos longos 

(B) 80 passos longos 

(C) 120 passos longos 

(D) 160 passos longos 

 

24) Que via é caracterizada por interseções em 

nível, geralmente controlada por semáforo, 

com acessibilidade aos lotes lindeiros e às 

vias secundárias e locais, possibilitando o 

trânsito entre as regiões da cidade? 

 

 

 

 

(A) Via Arterial 

(B) Via Coletora 

(C) Via Local 

(D) Via de Trânsito Rápido 

 

25) Assinale a alternativa que não está de acordo 

com o Anexo II do Código de Trânsito 

Brasileiro: 

 

(A) A forma padrão dos sinais de advertência é 

quadrada, devendo uma das diagonais ficar 

na posição vertical. À sinalização de 

advertência estão associadas as cores amarela 

e preta. 

(B) Na sinalização de obras, o fundo e a orla 

externa devem ser na cor laranja. 

(C) A sinalização de regulamentação tem por 

finalidade alertar os usuários da via para 

condições potencialmente perigosas, 

indicando sua natureza. 

(D) Placas de Serviços Auxiliares indicam aos 

usuários da via os locais onde os mesmos 

podem dispor dos serviços indicados, 

orientando sua direção ou identificando estes 

serviços.  

 

26) Qual órgão do Sistema Nacional de Trânsito 

emite os Atos Administrativos que recebem o 

nome de Resolução? 

 

(A) CETRAN 

(B) CONTRAN 

(C) DETRAN 

(D) DENATRAN 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Assinale a alternativa que é considerada pelo 

Código de Trânsito Brasileiro uma infração 

gravíssima: 

 

(A) Bloquear a via com veículo. 

(B) Deixar o condutor ou passageiro de usar o 

cinto de segurança. 

(C) Estacionar o veículo nos viadutos, pontes e 

túneis. 

(D) Transitar com o veículo em desacordo com as 

especificações e com falta de inscrição e 

simbologia necessária à sua identificação, 

quando exigidas pela legislação. 

 

28) A receita arrecadada com a cobrança das 

multas de trânsito será aplicada 

exclusivamente nas áreas descritas abaixo, 

exceto: 

 

(A) Policiamento 

(B) Pavimentação de Vias 

(C) Educação de Trânsito 

(D) Engenharia de Tráfego 

 

29) Assinale a alternativa que se refere aos 

conceitos abaixo: 

 

I. Pressupõe uma ação que foi feita de forma 

precipitada e sem cautela. O agente toma sua 

atitude sem a cautela e zelo necessário que se 

esperava. Significa que sabe fazer a ação da 

forma correta, mas não toma o devido 

cuidado para que isso aconteça.  

II. Implica em o agente deixar de fazer algo que 

sabidamente deveria ter feito, dando causa ao 

resultado danoso. Significa agir com 

descuido, desatenção ou indiferença, sem 

tomar as devidas precauções. 

 

(A) I. Imprudência; II. Imperícia 

(B) I. Imperícia; II. Negligência 

(C) I. Negligência; II. Imprudência 

(D) I. Imprudência; II. Negligência 

 

30) Julgue se as afirmações abaixo são 

verdadeiras, e em seguida assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Será aplicada a medida administrativa de 

retenção aos veículos reprovados na inspeção 

de segurança e na de emissão de gases 

poluentes e ruído. 

II. O equipamento suplementar de retenção - air 

bag frontal para o condutor e o passageiro do 

banco dianteiro é um dos equipamentos 

obrigatórios dos veículos. 

III. Os veículos novos que não forem 

classificados na categoria particular e com 

capacidade para até 7 (sete) passageiros, 

estão isentos de inspeção de segurança por 

um período de 02 anos, desde que 

mantenham suas características originais de 

fábrica e não se envolvam em acidente de 

trânsito com danos de média ou grande 

monta.   

 

(A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(C) Somente a afirmação III é verdadeira. 

(D) As afirmações I, II e II são verdadeiras. 

 

31) O condutor do veículo não deve: 

 

(A) Frear bruscamente seu veículo por razões de 

segurança. 

(B) Fazer uso de buzina, ainda que em toque 

breve, fora das áreas urbanas, quando for 

conveniente advertir a um condutor que se 

tem o propósito de ultrapassá-lo. 

(C) Ultrapassar veículos nas pontes e viadutos, 

exceto quando houver sinalização permitindo 

a ultrapassagem. 

(D) Durante a manobra de mudança de direção 

ceder passagem aos veículos que transitem 

em sentido contrário pela pista da via da qual 

vai sair, tendo como pretexto as normas de 

preferência de passagem. 
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32) As estradas são classificadas como: 
 

(A) Vias Rurais 

(B) Vias Urbanas 

(C) Vias de Trânsito Rápido 

(D) Vias Arteriais 

 

33) Sobre a velocidade mínima de um veículo, 

respeitadas as condições operacionais de 

trânsito e da via, é correto afirmar que: 
 

(A) Não pode ser inferior a 20% da velocidade 

máximo estabelecida. 

(B) Não pode ser inferior à metade da velocidade 

máxima estabelecida. 

(C) Tem que se igual a velocidade máxima 

estabelecida. 

(D) O Código de Trânsito Brasileiro não 

estabelece um limite de velocidade mínima. 

 

34) Que distância lateral o condutor deve guardar 

ao passar ou ultrapassar uma bicicleta? 
 

(A) 0,8 metros 

(B) 1,0 metro 

(C) 1,2 metros 

(D) 1,5 metros 

 

35) Em que tipo de colisão de veículos no 

trânsito, acontece o que comumente é 

chamado de “efeito chicote”? 
 

(A) Colisão Lateral 

(B) Colisão Frontal 

(C) Colisão Angular 

(D) Colisão Traseira 

 

36) Assinale a alternativa que é um equipamento 

obrigatório para veículos automotores: 

 

(A) Pala interna de proteção contra o sol (pára-

sol) para o passageiro. 

(B) Ar condicionado. 

(C) Reboque. 

(D) Lanterna de iluminação da placa traseira, de 

cor branca. 

37) Assinale a alternativa que se refere as placas 

de sinalização abaixo: 
 

I.   II.  

 

(A) I. Junção à Esquerda; II. Sentido de 

Circulação 

(B) I. Via Lateral à Esquerda; II. Passagem 

Obrigatória 

(C) I. Entroncamento Oblíquo à Esquerda; II. 

Siga em Frente 

(D) I. Confluência à Esquerda; II. Mão Única 

 

38) Assinale a alternativa que não é uma 

penalidade prevista no Código de Trânsito 

Brasileiro às infrações de trânsito: 
 

(A) Advertência por escrito 

(B) Suspensão do direito de dirigir 

(C) Apreensão do veículo 

(D) Frequência obrigatória em curso de 

reciclagem 

 

39) As infrações punidas com multa classificam-

se, de acordo com sua gravidade, em quatro 

categorias. A infração de qual natureza é 

punida com multa no valor de R$ 195,23 

(cento e noventa e cinco reais e vinte e três 

centavos)? 
 

(A) Gravíssima 

(B) Grave 

(C) Média 

(D) Leve 
 

40) 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 três anos 

(C) Um mês a dois anos. 

(D) Um ano a cinco anos. 


