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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

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

Transporte – MOTORISTA  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01)  As características dos veículos, 

suas especificações básicas, 

configuração e condições essenciais 

para registro, licenciamento e circulação 

serão estabelecidas pelo:  

 

A)  DENATRAN. 

B)  DETRAN. 

C)  CONTRAN. 

D)  Sistema Nacional de Trânsito. 

 

 

02)  Constatada, em processo 

administrativo, a irregularidade na 

expedição do documento de habilitação, 

a autoridade expedidora promoverá: 

 

A)  Sua apreensão. 

B)  Seu cancelamento. 

C)  Sua cassação. 

D)  Sua suspensão provisória. 

 

 

03)  Indique qual a natureza da infração 

a ser aplicada, para o condutor que 

ultrapassar veículo(s) em vias com 

duplo sentido de direção e pista única, 

nos trechos em curvas e em aclives sem 

visibilidade suficiente, nas passagens de 

nível, nas pontes e viadutos e nas 

travessias de pedestres.  

 

A)  Infração de natureza grave. 

B)  Infração de natureza média. 

C)  Infração de natureza gravíssima. 

D)  Infração de natureza perigosa e 

arriscada. 

 

 

04)  Segundo o Código de Trânsito 

Brasileiro, a velocidade mínima 

permitida em uma via de trânsito rápido 

não sinalizada, respeitadas as condições 

operacionais da via e do trânsito, é de: 

 

A)  40 quilômetros por hora. 

B)  30 quilômetros por hora. 

C)  25 quilômetros por hora. 

D)  20 quilômetros por hora. 

 

 

05)  Segundo o Código de Trânsito 

Brasileiro, as vias abertas à circulação, 

classificam-se em: 

 

A)  Rodovias, estradas, avenidas e ruas. 

B)  Rodovias, estradas rurais, avenidas, 

ruas e vicinais. 

C)  Vias urbanas e rurais. 

D)  Vias locais, coletoras, arteriais e de 

trânsito rápido. 

 

 

06)  Qualquer obstáculo à livre 

circulação e à segurança de veículos e 

pedestres, tanto na via quanto na 

calçada, caso não possa ser retirado, 

deve ser devida e imediatamente: 

 

A)  Interrompido o trânsito. 

B)  Interrompido o trânsito de veículos 

e pedestres. 

C)  Desviado o trânsito. 

D)  Sinalizado. 

 

 

07)  O condutor do veículo, que se 

afastar do acidente, para fugir da 

responsabilidade penal ou civil, que lhe 

possa ser atribuída, estará sujeito a pena 

de detenção de: 

 

A)  Um a dois anos ou multa. 

B)  Seis meses a um ano, ou multa. 

C)  Três a seis meses de suspensão. 

D)  Um a doze meses de suspensão. 
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08)  Compete à polícia Rodoviária 

Federal, no âmbito das rodovias e 

estradas federais: 

 

A)  Realizar patrulhamento ostensivo, 

executando operações relacionadas com 

a segurança política, com o objetivo de 

preservar a ordem do patrimônio alheio. 

B)  Efetuar levantamento dos locais de 

acidentes de trânsito e dos serviços de 

atendimento, socorro e salvamento de 

vítimas. 

C)  Promover e participar de projetos e 

programas de educação e segurança, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo DETRAN e Prefeituras. 

D)  Aplicar e arrecadar as multas 

impostas por infrações de trânsito, 

direcionando recursos para a inovação 

de equipamentos e veículos da 

guarnição. 

 

 

09) Deixar de dar preferência de 

passagem a pedestre e a veículo não 

motorizado, quando houver iniciado a 

travessia mesmo que não haja 

sinalização a ele destinada. É: 

 

A)  Infração de natureza grave e a 

penalidade é multa. 

B)  Infração de natureza média e a 

penalidade é advertência. 

C)  Infração de natureza grave e a 

penalidade é advertência. 

D)  Infração de natureza gravíssima e a 

penalidade é multa. 

 

 

10)  Os sinais de trânsito classificam-se 

em: 

 

A)  Verticais, horizontais, dispositivos 

de sinalização auxiliar, luminosos, 

sonoros e gestos do agente de trânsito e 

do condutor. 

B)  Semáforos, placas de sinalização e 

buzinas dos veículos. 

C)  Verticais e horizontais, luminosos e 

sonoros. 

D)  Placas, faixas, semáforos e gestos 

dos agentes de trânsito, somente. 

 

 

11) É considerada infração de natureza 

grave: 

 

A) Atirar objetos ou substâncias de 

dentro do veículo ou abandoná-los na 

via. 

B)  Usar o veículo para arremessar, 

sobre os pedestres ou veículos, água ou 

detritos. 

C)  Parar o veículo nos viadutos, pontes 

e túneis. 

D)  Transitar com o farol desregulado 

ou com o facho de luz alta de forma a 

perturbar a visão do outro condutor. 

 

 

12) Indique respectivamente qual a 

natureza da infração, a penalidade e a 

medida administrativa que estará sujeito 

o condutor que transitar com o veículo 

com suas dimensões ou de sua carga, 

superiores aos limites estabelecidos 

legalmente ou pela sinalização, sem 

autorização: 

 

A) Infração gravíssima, multa e 

retenção do veículo para regularização. 

B)  Infração grave, multa e retenção do 

veículo para regularização. 

C)  Infração média, multa e retenção do 

veículo para regularização. 

D)  Infração gravíssima e multa, 

apenas. 

 

 

13)  A penalidade para o condutor que 

bloquear a via com o veículo é: 

 

A)  Multa e apreensão do veículo. 

B)  Multa, remoção do veículo e 

recolhimento da CNH. 

C)  Multa, apenas. 

D)  Advertência, multa e remoção do 

veículo. 
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14)  De acordo com o artigo 180 do 

Código de Trânsito Brasileiro, qual a 

infração, a penalidade e a medida 

administrativa a ser imposta, 

respectivamente, para o condutor que 

tiver seu veículo imobilizado na via por 

falta de combustível: 

 

A)  Infração Grave, Multa e Retenção 

do veículo. 

B)  Infração Grave, Multa e Remoção 

do veículo. 

C)  Infração Gravíssima, Multa e 

Retenção do veículo. 

D)  Infração Média, Multa e Remoção 

do veículo. 

 

 

15)  Onde não existir sinalização 

regulamentadora, a velocidade máxima 

nas vias urbanas será de: 

 

A)  Sessenta quilômetros por hora, nas 

vias arteriais. 

B)  Quarenta quilômetros por hora, nas 

vias locais. 

C)  Cinquenta quilômetros por hora, 

nas vias coletoras. 

D)  Trinta quilômetros por hora, nas 

vias coletoras. 

 

 

16)  Os veículos são classificados 

quanto à: 

 

A)  Finalidade, espécie e tração. 

B)  Espécie, categoria e finalidade. 

C)  Tração, espécie e categoria. 

D)  Categoria, finalidade e potência. 

 

 

17)  Conforme o artigo 104 do Código 

de Trânsito Brasileiro, os veículos em 

circulação terão suas condições de 

segurança, de controle de emissão de 

gases poluentes e de ruído avaliadas 

mediante inspeção, que será obrigatória, 

na forma e periodicidade estabelecidas 

pelo CONTRAN para os itens de 

seguranças e pelo __________ para 

emissão de gases poluentes e de ruídos. 

Qual é o órgão competente que 

verificará a emissão de gases poluentes 

e de ruídos dos veículos, o qual 

completa a lacuna? 

 

A)  DETRAN. 

B)  CONAMA. 

C)  CONTRAN. 

D)  CONTRANDIFE. 

 

 

18)  Estacionar o veículo afastado da 

guia da calçada (meio-fio) de cinquenta 

centímetros a um metro. Qual será a 

infração, a penalidade e a medida 

administrativa imposta, 

respectivamente: 

 

A)  Infração leve, multa e remoção do 

veículo. 

B)  Infração grave, apreensão do 

veículo e remoção do veículo. 

C)  Infração média, multa e remoção do 

veículo. 

D)  Infração gravíssima, multa e 

remoção do veículo. 

 

 

19)  Em qual situação transitar pela 

contramão de direção será uma infração 

grave? 

A)  Em vias com sinalização de 

regulamentação de sentido único de 

circulação. 

B)  Em locais e horários não permitidos 

pela regulamentação estabelecida pela 

autoridade competente. 

C)  Em vias de duplo sentido de 

circulação, exceto para ultrapassar outro 

veículo e apenas pelo tempo necessário, 

respeitada a preferência do veículo que 

transitar em sentido contrário. 

D)  Em vias com sinalização de 

regulamentação de duplo sentido de 

circulação. 

 

 

20)  O Código de Trânsito Brasileiro 

prevê em seus artigos penalidades a 
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serem impostas pela autoridade de 

trânsito. Assinale a alternativa que 

constam somente penalidades: 

 

A)  Multa, advertência por escrito e 

retenção do veículo. 

B)  Apreensão do veículo, remoção do 

veículo e cassação da Permissão para 

Dirigir. 

C)  Multa, retenção do veículo e 

suspensão do direito de dirigir. 

D)  Advertência por escrito, multa e 

cassação da Permissão para Dirigir. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 1 

Micro-ondas: Origem e história 

 

A ideia de usar micro-ondas para 

cozinhar alimentos foi descoberta por 

Percy Spencer que trabalhava na 

empresa Raytheon, fabricando 

magnetrons para aparelhos de radar. Um 

dia estava trabalhando num aparelho de 

radar ativo quando observou uma 

sensação repentina e estranha, e viu que 

uma barra de chocolate que tinha no seu 

bolso tinha derretido. Percy não era 

nenhum estranho às descobertas e 

experiências, devido ao seu suporte a 

120 patentes e entendeu perfeitamente o 

que tinha acontecido. O primeiro 

alimento a ser cozido deliberadamente 

com micro-ondas foi a pipoca e o 

segundo um ovo, que cozinhou de 

dentro para fora e explodiu devido à 

pressão. 

Em 1946 a empresa Raytheon patenteou 

o processo de cozinhar por micro-ondas 

e em 1947, construíram o primeiro 

forno de micro-ondas comercial, o 

Radarange. Tinha 1,70 m de altura e 

pesava 340 kg. Era arrefecido a água e 

produzia 3000 watts, aproximadamente 

três vezes a quantidade de radiação 

produzida por fornos de micro-ondas 

atuais. 

(Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Forno_de_

micro-ondas - acesso em 14/09/2013). 

 

 

Considere o Texto 1 para responder 

as questões de nº 21 ao nº 24: 
 

 

21) Ao lermos o texto podemos afirmar 

que o aparelho de micro-ondas foi 

fabricado: 

 

A)  Com intenção, já que o pesquisador 

tinha o objetivo de perceber como se 

derrete barras de chocolates. 

B)  Sem inteção, já que o pesquisador, 

trabalhava na ocasião com um aparelho 

de radar na época de descoberta do 

micro-ondas. 

C)  Parcialmente com intenção, já que 

buscava trabalhar com um aparelho de 

radar, descobrir como se estourava 

pipocas e cozinhava ovos sem utilização 

do método tradicional. 

D)  Intencionalmente, já que descobriu 

como se derretia barras de chocolates, 

fazia pipocas e cozinhava ovos sem 

utilização do método tradicional. 

 

 

22)  Ao analisarmos o gênero ao qual 

pertence o texto podemos perceber 

observando a estrutura em que o mesmo 

é escrito que trata-se de um texto: 

 

A) Narrativo. 

B) Descritivo meramente. 

C) Informativo. 

D) Poético. 

 

 

23) Repare no fragmento extraído do 

texto: 

 

“Era arrefecido a água e produzia 

3000 watts, aproximadamente três vezes 

a quantidade de radiação produzida 

por fornos de micro-ondas atuais.” 

O termo arrefecido significa: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Percy_Spencer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raytheon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percy_Spencer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patente
http://pt.wikipedia.org/wiki/1946
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raytheon
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forno_de_micro-ondas%20-%20acesso%20em%2014/09/2013
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forno_de_micro-ondas%20-%20acesso%20em%2014/09/2013
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A) Que perdeu parcialmente o calor ou 

quentura. 

B) Que ganhou calor e gordura na sua 

composição. 

C) Que esfacelou-se durante o 

processo. 

D) Que se desfez durante o processo. 

 

 

24) Observe no fragmento extraído do 

texto: 

 

“O primeiro alimento a ser cozido 

deliberadamente com micro-ondas foi a 

pipoca e o segundo um ovo, que 

cozinhou de dentro para fora e explodiu 

devido à pressão.” 

A palavra pipoca é classificada 

morfologicamente como: 

 

A) Adjetivo. 

B) Advérbio. 

C) Artigo. 

D) Substantivo. 

 

 

Texto 2 

Cidadezinha qualquer 

 

Casas entre bananeiras 

mulheres entre laranjeiras 

pomar amor cantar. 

 

Um homem vai devagar. 

Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 

 

Devagar... as janelas olham. 

 

Êta vida besta, meu Deus. 

 

(Alguma poesia in Reunião, 1982) 

(Disponível em: http:// 

http://pensador.uol.com.br/frase/NTE5

MTY4/) 

 

Considere o Texto 2 para responder 

as questões de nº 25 ao nº 27: 
 

 

25)  A ideia abordada no poema 

expressa o contido na alternativa: 

 

A) Ideia de movimento, renovação, 

troca. 

B) Ideia de revolta, ingratidão. 

C) Ideia de mesmice, local sossegado. 

D) Ideia de mágoa, gratidão. 

 

 

26)  Repare no verso extraído do 

poema: “Um homem vai devagar”. A 

palavra destacada tem sua classificação 

morfológica como: 

 

A) Advérbio. 

B) Verbo. 

C) Adjetivo. 

D) Preposição. 

 

 

27)  Leia a seguinte estrofe: 

 

Um homem vai devagar. 

Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 

 

O verbo vai, recorrente em cada verso 

pertence a: 

 

A) 2ª pessoa do singular, pretérito 

imperfeito. 

B) 1ª pessoa do singular, pretérito mais 

que perfeito. 

C) 2ª pessoa do plural, futuro do 

presente. 

D) 3ª pessoa do singular, presente do 

indicativo. 

 

MATEMÁTICA 

 

28)  Na escola “ Saber é Bom”, foi feita 

uma pesquisa em uma sala de aula com 

30 (trinta) alunos e verificou-se que, 1/3 

deles prefere Matemática, 1/2 prefere 

Geografia e os demais não tem 

preferência por matéria alguma. Nessa 

http://pensador.uol.com.br/frase/NTE5MTY4/
http://pensador.uol.com.br/frase/NTE5MTY4/
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sala, o número de alunos que não tem 

preferência por matéria alguma é de: 

 

A) 3. 

B) 5. 

C) 7. 

D) 8. 

 

 

29) Os veículos são as principais fontes 

de poluição por partículas finas nas 

grandes cidades. O quadro abaixo 

compara os níveis desse poluente por 

parte de caminhões, motos e carros. 

 

1 caminhão = 6 motos = 12 carros 

(Veja, 29.04.2009) 

 

No caso específico das partículas finas, 

é CORRETO afirmar, de acordo com o 

quadro, que: 

 

A) Carros são duas vezes mais 

poluentes do que motos. 

B) Dois carros juntos emitem 1/6 das 

partículas emitidas por um caminhão. 

C) Motos são seis vezes menos 

poluentes que carros.  

D) Caminhões emitem 1/6 das 

partículas emitidas por motos. 

 

 

30)  Uma pessoa gastou 3/4 de seu 

salário para comprar uma geladeira e 

3/5 da quantia restante para comprar 

colchão novo. Após as duas compras, 

ele aplicou R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) restantes na poupança. 

O valor do 13º Salário dessa pessoa foi 

de: 

 

A)  R$ 2.250,00. 

B) R$ 2.500,00. 

C)  R$ 2.800,00. 

D)  R$ 4.000,00. 

 

31)  Em uma rodovia de muito 

movimento, foram realizados os 

seguintes índices de congestionamentos 

no período de pico da manhã. 

Congestionamento da Rodovia 

 

Dias da semana Lentidão (em 

Km) 

Segunda feira 22 

Terça feira 19 

Quarta feira 12 

Quinta feira  15 

Sexta feira 23 

 

A média de congestionamento 

registrada nesses cinco dias, em Km, 

foi: 

 

A)  Menor que 18. 

B)  Entre 18 e 19. 

C)  Entre 19 e 20. 

D)  Entre 20 e 21. 

 

 

32)  Considerando o mesmo modelo, o 

valor de um automóvel novo é de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) e, com 4 

(quatro) anos de uso, é de R$ 24.000,00 

(vinte e quatro mil reais). Se o valor 

desse automóvel, em reais, é uma 

função polinomial do 1º grau do tempo 

de uso, em anos, então o seu valor com 

3 (três) anos de uso é: 

 

A)  R$ 26.500,00. 

B) R$ 26.250,00. 

C) R$ 26.000,00. 

D) R$ 25.500,00. 

 

 

33)  Um vagão de um trem de carga tem 

a seguinte capacidade: ou carrega 400 

(quatrocentos) sacos de trigo, ou carrega 

3.200 (três mil e duzentas) caixas de 

sapato. Se dentro desse vagão já estão 

256 (duzentos e cinquenta e seis) sacos 

de trigo, então ainda há espaço 
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suficiente para uma quantidade de 

caixas de sapato igual a: 

 

A)  990. 

B)  1.080. 

C)  1.152. 

D)  1.280. 

 

 

34)  Carlos, Cláudia e seus 03 (três) 

filhos vão ocupar 05 (cinco) poltronas 

de um cinema dispostas em sequência, 

como mostra o esquema. 

 
Poltrona 

1 

Poltrona 

2 

Poltrona 

3 

Poltrona 

4 

Poltrona 

5 

 

O número de maneiras diferentes que 

eles podem fazer isso de modo que 

nenhum dos 03 (três) filhos ocupe as 

poltronas das duas extremidades (1 e 5) 

é igual a: 

 

A)  6. 

B)  12. 

C)  24. 

D) 27. 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

35) De acordo com o artigo 53 do 

Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais (Lei Municipal nº 1.574/71), 

qual autoridade poderá autorizar o 

afastamento do funcionário para 

participar em congressos, certames 

culturais, técnicos e científicos, ou em 

missão do Município? 

 

A) O Secretário Municipal onde o 

funcionário estiver lotado. 

B)  O Secretário dos Negócios 

Jurídicos. 

C) O Diretor de Departamento de 

Administração de Pessoal. 

D) O Prefeito. 

 

 

36)  De acordo com o artigo 19A da Lei 

Municipal nº 3.373/91, o que significa o 

deslocamento de cargo de provimento 

efetivo, ocupado ou vago no âmbito do 

quadro geral de pessoal, para outro 

órgão ou entidade do mesmo Poder?  

 

A) Cessão. 

B) Redistribuição. 

C) Transferência. 

D) Disponibilidade. 

 

 

37)  De acordo com o artigo 35 da Lei 

Municipal nº 3.781/94, a falta ao 

serviço, sem causa justificada, por mais 

de 45 (quarenta e cinco) dias, 

interpoladamente, durante o período de 

12 (doze) meses, é conhecida como? 

 

A)  Inassiduidade habitual 

B) Abandono do cargo;  

C) Ineficiência no serviço; 

D) Crime contra a Administração 

Pública ou Fé Pública;  

 

 

38)  De acordo com o parágrafo 

primeiro do artigo 15 da Lei Municipal 

nº 5.975/10, o processo que adota 

fatores, parâmetros e metas pré-

estabelecidas, visando mensurar o 

desenvolvimento das atividades 

direcionadas para a consecução dos 

objetivos organizacionais, é chamado 

de? 

 

A) Progressão por Mérito Profissional.  

B) Plano de Desenvolvimento na 

Carreira. 

C) Programa de Avaliação de 

Desempenho e Desenvolvimento.  

D) Avaliação de desempenho e 

desenvolvimento do servidor. 

 

 

39)  De acordo com o parágrafo único 

do artigo 1° da Lei Municipal nº 

3.373/91 qual o regime jurídico das 

pessoas contratadas para atender 
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necessidades temporárias de 

excepcional interesse público? 

 

A) do Estatuto dos Funcionários 

Públicos do Estado de São Paulo  

B) do Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais. 

C) da Consolidação das Leis do 

trabalho. 

D) do Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis da União. 

 

 

40)  O inciso VII do artigo 15 da Lei 

Municipal nº 3.781/94, prescreve o 

seguinte dispositivo: “promover 

manifestação de apreço ou desapreço 

no recinto da repartição”. Este 

dispositivo é considerado pela referida 

lei como?  

 

A) Um dever. 

B) Um direito. 

C) Uma proibição. 

D) Uma função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


