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NOME:______________________________________________________________ Nº INSCR.____________ 

INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no 

Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine o Cartão de 

Resposta.  

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (08 

páginas). Após transcorridos 15 minutos de prova este não será substituído sob 

qualquer alegação.   

 

3- A 1ª FASE – PROVA OBJETIVA contém 40 (quarenta) questões objetivas, com 04 

(quatro) alternativas (A, B, C e D), valendo 1,25 (um ponto e vinte e cinco décimos) 

cada, devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser considerado 

habilitado para a 2ª Fase – Prova Prática.  

 

4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda à opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma. 

 

6- NÃO RASURE o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o Cartão de Resposta ou a questão poderão ser 

ANULADOS. Evite deixar questões sem respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 

 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da prova. A 

não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 02/12/2014, e o resultado da 1ªFASE – PROVA 

OBJETIVA a partir do dia 08/01/2015 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva 

 
Edital nº 03, de 11/10/2014 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o cargo de Agente em Manutenção, Conservação e 

Transporte - MOTORISTA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

1) (Art. 24 Inciso XVIII CTB) A 

concessão de autorização para conduzir 

veículo de propulsão humana e de tração 

animal compete:  

 

A) À Secretaria de Segurança Pública. 

B) Ao CONTRAN. 

C) À Polícia Militar com circunscrição 

sobre a via. 

D) Aos órgãos e entidades executivos de 

trânsito dos Municípios no âmbito de sua 

circunscrição. 

 

2) (Art. 40 CTB) Quando sob chuva 

forte, neblina ou cerração, o condutor 

manterá:  

 

A) Aceso o pisca-alerta. 

B) Aceso o farol alto. 

C) Acesa as luzes de posição do 

veículo. 

D) Aceso o pisca-alerta e farol alto. 

 

 

3) (Art.104 CTB) Aos veículos 

reprovados na inspeção de segurança e 

na emissão de gases poluentes e ruídos 

será aplicada:  

 

A) Multa. 

B) Apreensão do veículo. 

C) Recolhimento do veículo. 

D) A medida administrativa de 

retenção. 
 

 

4) (Art.262 CTB) No caso de infração 

em que seja aplicável a penalidade de 

apreensão do veículo, o agente de 

trânsito deverá, desde logo, adotar a 

medida administrativa de recolhimento:  

 

A) Do documento de habilitação. 

B) Do veículo. 

C) Do Certificado de Licenciamento 

Anual. 

D) Do Certificado de registro do 

Veículo. 

 

 

5) (Art.266 CTB) Quando o infrator 

cometer, simultaneamente, duas ou mais 

infrações: 

 

A) Serão aplicadas, cumulativamente, 

as respectivas penalidades. 

B) Será aplicada somente a penalidade 

referente à primeira infração cometida.  

C) Será aplicada somente a penalidade 

referente à última infração cometida.    

D) Será aplicada somente a penalidade 

referente à infração mais grave 

cometida. 

 

 

6) (Anexo I CTB) O veículo misto 

destinado ao transporte de passageiros e 

carga no mesmo compartimento 

denomina-se:  

 

A) Caminhonete. 

B) Camioneta. 

C) Camionete. 

D) Caminhoneta. 

 

 

7) (Art.01 CTB) A utilização das vias 

por pessoas, veículos e animais, 

isolados ou em grupos, conduzidos ou 

não, para fins de circulação, parada, 

estacionamento e operação de carga ou 

descarga, denominamos:  

 

A) Transporte. 

B) Trânsito. 

C) Logística. 

D) Movimentação. 
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8) (Art. 20 CTB) As vias urbanas e 

rurais, as ruas, as avenidas, os 

logradouros, os caminhos, as passagens, 

as estradas e as rodovias, que terão seu 

uso regulamentado pelo órgão ou 

entidade com circunscrição sobre elas, 

de acordo com as peculiaridades locais 

e as circunstâncias especiais, são 

consideradas:  

 

A) Vias urbanas. 

B) Vias terrestres. 

C) Vias rurais. 

D) Vias de trânsito. 

 

 

9)  (Art.61 CTB) Onde não existir 

sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima permitida para o 

trânsito, nas vias rurais, será de:  

 

A) Cento e dez quilômetros por hora para 

automóveis e camionetas nas rodovias. 

B) Noventa quilômetros por hora, para 

ônibus e microônibus nas estradas. 

C) Oitenta quilômetros por hora para os 

demais veículos nas estradas. 

D) Sessenta quilômetros por hora nas 

rodovias. 

 

 

10) (Art.62 CTB) Respeitadas as 

condições operacionais de trânsito e da 

via, em relação à velocidade máxima 

permitida, a velocidade mínima não 

poderá ser inferior a:  

 

A) 20% da velocidade máxima. 

B) 30% da velocidade máxima. 

C) 40% da velocidade máxima. 

D) 50% da velocidade máxima. 

 

 

11) (Art.310 CTB) São penas impostas 

ao motorista que confiar a direção do 

veículo a pessoa não habilitada:  

 

A) Detenção de 6 meses a 1 ano ou 

multa. 

B) Detenção de 6 meses a 2 anos ou 

multa. 

C) Detenção de 1 a 2 anos ou multa. 

D) Detenção de 1 a 6 meses ou multa. 

 

 

12) (Art.69 CTB) Onde não houver 

faixa ou passagem para pedestre, o 

cruzamento deverá ser feito:  

 

A) Em sentido transversal ao de seu 

eixo. 

B) Em sentido paralelo ao de seu eixo. 

C) Em sentido perpendicular ao de seu 

eixo. 

D) Em sentido tangencial ao de seu 

eixo. 

 

 

13) (Art.40 CTB) O uso de luzes em 

veículo obedecerá às seguintes 

determinações:  

 

A) A troca de luz baixa e alta, com o 

objetivo de advertir outros motoristas, 

só poderá ser utilizada para 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. 

B) Nas vias não iluminadas o condutor 

deve usar luz baixa, exceto ao cruzar 

com outro veículo ou ao seguí-lo. 

C) O condutor manterá acesos os faróis 

do veículo, utilizando luz baixa, durante 

a noite e durante o dia nos túneis 

providos de iluminação pública. 

D) O condutor manterá acesa a luz alta 

quando sob chuva forte, neblina ou 

cerração. 

 

 

14) (Art. 150 CTB) A empresa que 

utiliza condutores contratados para 

operar sua frota de veículos é obrigada a 

fornecer:  

 

A) Equipamento de primeiros socorros. 

B) Curso de reciclagem. 
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C) Curso de cidadania e educação para 

o trânsito. 

D) Curso de direção defensiva e 

primeiros socorros. 

 

 

15) (Art. 305 CTB) “Condutor 

envolvido em acidente grave, com 

vítima, foge do local do acidente” de 

acordo com esta situação responda à 

questão abaixo. 

A infração cometida no caso acima é de 

natureza:  

 

A) Gravíssima e detenção de seis meses 

a um ano, ou multa. 

B) Grave. 

C) Média. 

D) Leve. 

 

 

16) (Art. 40 CTB) NÃO é correto 

utilizar o pisca-alerta:  

 

A) Em imobilizações. 

B) Em situações de emergência. 

C) Sob chuva forte ou neblina. 

D) Quando a regulamentação da via 

assim o determinar. 

 

 

17) (Art. 282 CTB) Aplicada a 

penalidade será expedida ao infrator ou 

ao proprietário do veículo:  

 

A) A autuação. 

B) A notificação. 

C) A multa. 

D) A reclamação. 

 

 

18) (Art. 123 CTB) No caso de 

transferência de domicílio ou residência 

no mesmo município, o proprietário 

comunicará o novo endereço num prazo 

máximo de:  

 

A) 30 dias. 

B) 45 dias. 

C) 60 dias. 

D) 10 dias. 

 

 

19) (Art. 143 CTB) Para condução de 

veículo motorizado utilizado em 

transporte de carga, cujo peso bruto total 

exceda a três mil e quinhentos 

quilogramas deve-se estar habilitado na 

categoria:  

 

A) E. 

B) B. 

C) C. 

D) D. 

 

 

20) (Art. 257 CTB) Não sendo imediata a 

identificação do infrator, o proprietário 

do veículo terá, para identificá-lo, o prazo 

de:  

 

A) 30 dias. 

B) 10 dias. 

C) 20 dias. 

D) 15 dias. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 1 

CAMINHONEIROS PARA O 

FUTURO 

 

Governo federal lança projetos para 

resolver gargalos na infraestrutura de 

transporte, mas faltam profissionais 

qualificados para operar a malha 

 

 Muito se fala sobre o aumento 

do custo das mercadorias brasileiras por 

causa do gargalo da infraestrutura para 

o transporte de cargas. Faltam portos, 

aeroportos e ferrovias, e muitas 

rodovias nacionais são precárias. O 

Brasil, no entanto, não é carente apenas 

de terminais e estradas. “Faltam cerca 

de 50 mil motoristas qualificados, e, por 

isso, muitas transportadoras estão com 

caminhões parados nos pátios”, afirma o 
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senador Clésio Andrade, presidente da 

Confederação Nacional de Transporte 

(CNT). 

Para combater os problemas de 

infraestrutura, o governo federal 

anunciou uma série de projetos no final 

de 2012. Só o “Programa de 

Investimentos em Logística: Rodovias e 

Ferrovias” prevê investimentos de R$ 

133 bilhões nos próximos 25 anos. Mas 

o país também precisa capacitar sua 

mão de obra para suprir carência de 

profissionais na área de transporte.  

 Parte da falta de pessoal se deve 

à necessidade de motoristas mais 

qualificados. Não bastassem os 

problemas com as rodovias, os 

caminhoneiros hoje também se deparam 

com equipamentos cada vez mais 

modernos. “Os novos veículos vêm com 

muita tecnologia instalada, com 

aparelhos de GPS e os novos sistemas 

de diesel. Os motoristas precisam, 

portanto, estar mais capacitados”, 

afirma o professor Orlando Fontes Lima 

Júnior, da Faculdade de Engenharia 

Civil, Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Estadual de Campinas 

(FEC- Unicamp). 

 Além de mais complexos, os 

veículos também estão ficando maiores, 

exigindo habilidade de quem os dirige. 

Como diz o professor Gilson de Lima 

Garófalo, da Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São 

Paulo (FEA – USP), “hoje a realidade 

não é mais só o caminhão-baú, leve, 

mas sim o treminhão, com três carretas, 

que carrega muito mais carga e é bem 

mais pesado”. 

 Fora esses dois problemas, há, 

ainda, um terceiro: os jovens estão cada 

vez menos interessados na profissão de 

caminhoneiro. Segundo o Código de 

Trânsito Brasileiro, quem quiser dirigir 

veículos com unidades acopladas, que 

pesem mais de 6 mil quilos deve ter 

uma habilitação do tipo E. A idade 

mínima para pleitear essa permissão é 

de 21 anos, e os custos para obtê-las 

giram em torno de R$ 3500,00, afirma 

Andrade. (...) 

(Revista Isto É, Abril/2013) 

Considere o Texto 1 para responder às 

questões de nº 21 a nº 27. 

 

 

21) De acordo com o texto, é 

CORRETO AFIRMAR que: 

 

A) O aumento do custo das mercadorias 

brasileiras é causado somente pela falta 

de infraestrutura para o transporte de 

cargas. 

B) No Brasil há problemas de 

infraestrutura para o transporte de 

cargas e falta de motoristas 

qualificados. 

C) Há motoristas qualificados no Brasil, 

mas faltam portos, aeroportos, ferrovias, 

prejudicando o transporte de cargas. 

D) Os motoristas no Brasil são 

qualificados, mas faltam investimentos 

na infraestrutura das estradas. 

 

 

22) Segundo as informações do texto os 

jovens não estão se interessando pela 

carreira de motorista porque: 

 

A) O custo para obter a habilitação é 

alto e o curso de qualificação é muito 

difícil. 

B) Muitos jovens não têm a idade 

mínima exigida no Código de Trânsito 

para dirigir automóveis. 

C) O alto custo e a idade mínima 

exigida para se obter a habilitação do 

tipo E são fatores que afastam os mais 

jovens da profissão. 

D) Os jovens não gostam desse tipo de 

profissão. 

 

 

23) Observe o fragmento extraído do 

texto:  

“O Brasil, no entanto, não é carente 

apenas de terminais e estradas” 
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O termo em destaque é classificado 

sintaticamente como: 

 

A) Sujeito. 

B) Predicado. 

C) Verbo transitivo. 

D) Objeto direto. 

 

 

24) Leia o trecho abaixo: 

 

“Para combater os problemas de 

infraestrutura, o governo federal 

anunciou uma série de projetos no final 

de 2012. Só o “Programa de 

Investimentos em Logística: Rodovias e 

Ferrovias” prevê investimentos de R$ 

133 bilhões nos próximos 25 anos. Mas 

o país também precisa capacitar sua 

mão de obra para suprir carência de 

profissionais na área de transporte.” 

 

O termo em destaque é classificado 

como: 

 

A) Adjetivo. 

B) Pronome. 

C) Advérbio. 

D) Verbo. 

 

 

25) No trecho abaixo a palavra em 

destaque expressa uma ideia de: 

 

“Os novos veículos vêm com muita 

tecnologia instalada, com aparelhos de 

GPS e os novos sistemas de diesel. Os 

motoristas precisam, portanto, estar 

mais capacitados” 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A) Alternativa. 

B) Conclusão. 

C) Adversidade. 

D) Comparação. 

 

 

26) No trecho: “hoje a realidade não é 

mais só o caminhão-baú, leve, mas sim 

o treminhão, com três carretas, que 

carrega muito mais carga e é bem mais 

pesado”, pode-se AFIRMAR que: 

 

A) Atualmente os caminhões utilizados 

para o transporte de cargas são mais 

pesados e modernos. 

B) Atualmente os caminhões utilizados 

para o transporte de cargas são do tipo 

caminhão-baú. 

C) O transporte de carga é realizado em 

caminhões de pequeno porte, que são 

mais pesados. 

D) O treminhão é um tipo de caminhão 

moderno e mais leve. 

 

 

27) No fragmento: “Parte da falta de 

pessoal se deve à necessidade de 

motoristas mais qualificados. Não 

bastassem os problemas com as 

rodovias, os caminhoneiros hoje 

também se deparam com equipamentos 

cada vez mais modernos” , a palavra em 

destaque tem a função de: 

 

A) Advérbio de espaço. 

B) Advérbio de lugar. 

C) Advérbio de modo. 

D) Advérbio de tempo.  

 

 

MATEMÁTICA 

 

28) Um moto-taxista utiliza o seguinte 

critério de preços: R$ 1,65 para 

transportar o passageiro (parte fixa do 

preço) mais R$ 0,45 por quilômetro 

rodado do trajeto que se inicia no local 

onde recebe o cliente até seu local de 

destino. Qual é o valor que o moto-

taxista deverá cobrar para levar uma 

pessoa que está a uma distância de 12 

km do seu local de destino?  

 

A) O moto-taxista deverá cobrar R$ 

14,00. 

B) O moto-taxista deverá cobrar R$ 

13,05. 
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C) O moto-taxista deverá cobrar R$ 

8,70. 

D) O moto-taxista deverá cobrar R$ 

7,05. 

 

 

29) O tanque de combustível de um 

veículo tem capacidade total de 60 

litros. Utilizando este veículo para uma 

viagem de 400 km e partindo com o 

tanque totalmente cheio de álcool, 

quanto restará de combustível no tanque 

do veículo ao final da viagem, 

aproximadamente, se for mantido um 

gasto médio de 16 km por litro de 

álcool? 

 

A) Restará 35 litros de álcool, 

aproximadamente. 

B) Restará 24 litros de álcool, 

aproximadamente. 

C) Restará 19 litros de álcool, 

aproximadamente.  

D) Restará 5 litros de álcool, 

aproximadamente. 

 

 

30) Em um lago apareceu uma planta 

aquática que se reproduz dobrando o 

número de exemplares a cada semana. 

Assim, foi observada a existência de 1 

exemplar na 1ª semana, 2 exemplares na 

2ª semana, 4 exemplares na 3ª semana 

e, assim, sucessivamente, durante dez 

semanas, conforme a tabela abaixo: 

 

Sema-

nas de 

obser-

vação 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª ... 

Nº de 

exem-

plares 

da 

planta 

no lago 

1 2 4 8 ... ... 

 

Na 10ª semana de observação, foram 

encontrados quantos exemplares desta 

planta no lago? 

A) Foram encontrados 625 exemplares 

da planta no lago. 

B) Foram encontrados 512 exemplares 

da planta no lago. 

C) Foram encontrados 249 exemplares 

da planta no lago. 

D) Foram encontrados 100 exemplares 

da planta no lago. 

 

 

31) Um terreno de forma quadrada tem 

20 metros de lado. Sua superfície será 

coberta por placas de grama com 

medida de 1m
2
 cada placa. Serão 

comprados 15% de placas a mais que as 

necessárias para cobrir o terreno, para o 

caso de alguma perda. Dessa forma, 

quantas placas de 1m
2
 serão 

compradas? 

 
 

 

Terreno 

 

 

 

 

A) Serão compradas 200 placas de 

grama com 1m
2
 cada.                                    

B) Serão compradas 320 placas de 

grama com 1m
2
 cada. 

C) Serão compradas 460 placas de 

grama com 1m
2
 cada. 

D) Serão compradas 580 placas de 

grama com 1m
2
 cada. 

 

 

32) O restaurante Prato Saudável 

oferece 5 opções de pratos salgados: 

macarrão, sanduíche, polenta, risoto e 

pizza. E seis opções de porção de frutas 

para a sobremesa: laranja, banana, pera, 

abacaxi, melancia e maçã. De quantas 

formas diferentes uma pessoa pode 

alimentar-se neste restaurante, 

consumindo um prato salgado e uma 

porção de frutas? 
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A) A pessoa pode alimentar-se de 14 

formas diferentes. 

B) A pessoa pode alimentar-se de 20 

formas diferentes. 

C) A pessoa pode alimentar-se de 25 

formas diferentes. 

D) A pessoa pode alimentar-se de 30 

formas diferentes. 

 

 

33) Para uma viagem de 192 km foi 

utilizado um veículo que consome, em 

média, 1 litro de álcool para cada 12 km 

na estrada. Mantendo esta média de 

consumo, ao final da viagem, com o 

custo do álcool em R$ 1,725 por litro, o 

gasto da viagem somente com o 

combustível, será de aproximadamente: 

 

A) R$ 15,35. 

B) R.$ 18,00. 

C) R$ 27,60. 

D) R$ 32,00. 

 

34) O gráfico abaixo indica o registro 

de 5 dias de consumo diário de óleo 

diesel por um veículo. 

 

 
 

Baseando-se nos registros obtidos, 

podemos afirmar que o consumo médio 

de óleo diesel nos cinco dias foi de: 

 

A) 52 litros/dia. 

B) 34 litros/dia. 

C) 27 litros/dia. 

D) 12 litros/dia. 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

35) De acordo com artigo 3° da Lei nº 

3.781, de 21 de outubro de 1994, o 

pedido encaminhado à autoridade que 

expediu o ato ou proferiu a primeira 

decisão, é chamado de? 

 

A) Pedido de recurso. 

B) Pedido de revisão. 

C) Pedido de reconsideração. 

D) Pedido de efeito suspensivo. 

 

36) De acordo com o artigo 53 da Lei nº 

5.975, de 01 de outubro de 2010, que 

tipo de programa poderá instituído pela 

Administração Municipal? 

  

A) Programa de premiação à 

produtividade que será feito mediante 

lei específica. 

B) Programa de capacitação e 

aperfeiçoamento. 

C) Programa de Avaliação de 

Desempenho e Desenvolvimento. 

D) Programa de desenvolvimento de 

recursos humanos. 

 

 

37) De acordo com artigo 10 da Lei nº 

3.781, de 21 de outubro de 1994, a 

prescrição é: 

 

A) De ordem pública, PODENDO ser 

relevada pela Administração. 

B) De ordem privada, PODENDO ser 

relevada pela Administração. 

C) De ordem privada, NÃO podendo 

ser relevada pela Administração. 

D) De ordem pública, NÃO podendo 

ser relevada pela Administração. 

 

 

38) De acordo com o “caput” do artigo 

39 da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 

2010, em quantas etapas se fará a 
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implantação do plano de que trata a 

referida Lei? 

  

A) Em 02 (duas) etapas. 

B) Em 03 (três) etapas. 

C) Em 04 (quatro) etapas. 

D) Em 05 (cinco) etapas. 

 

 

39) De acordo com artigo 22 da Lei nº 

3.781, de 21 de outubro de 1994, qual é 

a responsabilidade que resulta de ato 

omissivo ou comissivo praticado no 

desempenho do cargo ou função? 

 

A) Responsabilidade civil-

administrativa. 

B) Responsabilidade penal. 

C) Responsabilidade do servidor. 

D) Responsabilidade disciplinar. 

 

 

40)  De acordo com o “caput” do artigo 

9° da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 

2010, como se classificam os cargos 

discriminados nos anexos II a VII? 

  

A) Classificam-se de acordo com o 

nível de dificuldade e atribuições. 

B) Classificam-se de acordo com as 

funções para as quais são contratados. 

C) Classificam-se através de 

mecanismos de progressão, a partir da 

aprovação no estágio probatório. 

D) Classificam-se de acordo com o 

nível de ensino, cujas classes são 

compostas por níveis de salário base 

reajustáveis, estabelecidos por 

interníveis. 

 


