PREFEIT URA MUNICIPAL DE BARBALHA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

MOTORISTA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
RG:

ORGÃO EMISSOR:

UF:

ATENÇÃO
•
•

•
•
•
•
•
•

Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 20 (Vinte) questões
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada, sendo 05
(Cinco) de Português, 05 (cinco) de Noções de Informática e 10 (dez)de
Conhecimentos Específicos.
Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe
cause dúvidas, informe, imediatamente ao Fiscal.
Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços
apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de
Identidade.
Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla
escolha, você receberá um Cartão-Resposta.
As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente,
com caneta esferográfica azul ou preta.
Preenchido o Cartão-Resposta (COM SEU NOME E NÚMERO DE RG),
entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.
Não será permito sair de sala com o caderno de provas, nem com o gabarito
anotado em nenhum local.

BOA SORTE!!!!!

1.
(a)
(b)
(c)
(d)

LÍNGUA PORTUGUESA
O plural de “qualquer cidadão” é:
Qualquer – cidadãos.
Qualquer – cidadões.
Quaisquer – cidadãos.
Quaisquer – cidadãos.

2.

“Anos a fio...” a expressão significa:
(a) Há muitos anos.
(b) Há anos atrás.
(c) Por muitos anos.
(d) Por uma sequência de anos.

3.
(a)
(b)
(c)
(d)

A violação era....... : assim, o fiscal lavrou ....... para aplicação das ......... cabíveis.
fragrante – auto de infração – sanções.
flagrante – auto de infração – sanções.
Flagrante – auto de inflação – sansões.
Flagrante – alto de infração – sansões.

4.
(a)
(b)
(c)
(d)

Nas alternativas abaixo temos, um substantivo e um adjetivo, exceto em:
Tributo – tributável.
Isenção – isento.
Fisco – fiscal.
Desembaraçar – desembaraçado.

5.
(a)
(b)
(c)
(d)

Quanto ao uso da crase a frase errada é:
Refiro-me à isenção de imposto.
Ao viajar à Europa, cuidado para não ultrapassar a cota.
Tenho dúvidas à respeito de franquia.
Esta mercadoria é atentatória à ordem pública.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
06. Quando utilizamos o termo “upload”, estamos nos referindo a um procedimento
operacional que:
(A) realiza uma cópia de um arquivo que se encontra aberto e gravado em seu Hard Disk.
(B) promove a transferência de um campo para outro registro de dados.
(C) realiza a cópia de um ou mais arquivos de um servidor para sua máquina.
(D) envia uma cópia de um arquivo de sua máquina para uma outra através da Internet.
07. O Backup é um procedimento realizado, que tem a finalidade de :
(A) promover uma varredura no disco rígido da máquina.

(B) resolver problemas de trilha nos discos.
(C) realizar uma ou mais cópias de segurança de arquivos.
(D) programar o computador para desligar em um determinado horário.
08. Qual é o significado da palavra “website”?
(A) O local no espaço da Internet ou página que queremos acessar.
(B) O correio eletrônico onde guardamos nossas mensagens.
(C) O espaço físico onde as empresas se reúnem para inovar.
(D) A área em que os roteadores ficam sinalizando para os notebooks.
09. O sistema operacional da Microsoft Windows tem como característica:
(A) permitir o uso de chaves criptografadas de acesso nos notebooks, apenas.
(B) permitir ser um sistema multitarefa.
(C) realizar desligamento automático sem programação prévia.
(D) só disponibilizar acesso à Internet através de uma rede WAN.

10. A pasta de e-mail disponível no Microsoft Outlook que armazena mensagens inacabadas
que podem ser finalizadas depois é a:
(A) Esboços.
(B) Borrões.
(C) Temporárias.
(D) Rascunhos.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
11. Qual a idade que uma pessoa deve ter para se habilitar nas categorias (D) e (E)?
(a) vinte e um anos
(b) dezessete anos
(c) dezoito anos
(d) dezenove anos
12. Qual a categoria da CNH utilizada para dirigir veículos de passageiros com capacidade
acima de oito lugares sem contar o condutor?
(a) A

(b) B
(c) C
(d) D
13. Em relação ao novo modelo de Carteira de Habilitação:
(a) Tem validade de acordo com o exame de sanidade física e mental.
(b) Pode o motorista portar em copia autenticada.
(c) Deve ser renovada a cada dez anos.
(d) Deve ser renovada a cada ano.
14. São documentos exigidos para fazer a transferência do veículo:
(a) CRV, RG e comprovante de residência.
(b) CRV e CNH.
(c) Seguro obrigatório e DUT.
(d) Carteira de Habilitação e autorização do proprietário do veiculo.
15. Quando no trânsito existe uma placa de regulamentação permitindo o estacionamento, você
entende que é permitido estacionar:
(a) Dentro do espaço permitido em até cinquenta centímetros distante do passeio.
(b) A dez metros da placa.
(c) A mais de oito metros do alinhamento da via transversal.
(d) Antes da placa.
16. Conforme o Código de trânsito, como se classificam as vias rurais:
(a) Arterial e Rápida e Rodovias.
(b) Vias de Trânsito Rápido, Arteriais, Coletoras e Locais.
(c) Rodovias e Estradas .
(d) Vicinais Expressas e Preferenciais.
17. Qual a velocidade que um ônibus pode desenvolver em uma rodovia sem sinalização?
(a) 70kmh
(B) 80kmh
(c) 90kmh
(d) 100kmh.

18. Uma placa de sinalização de trânsito com o formato circular e cores vermelha, branca e
preta são de:
(a) Regulamentação
(b) Advertência
(c) Indicação
(d) Educativa.
19. Quando o condutor desobedece a uma placa de regulamentação no trânsito, estará
cometendo?
(a) Multa.
(b) Infração de trânsito.
(c) Notificação.
(d) Penalidade.
20. Quando o Proprietário do veículo empresta seu carro a alguém e, este condutor comete uma
infração de trânsito. Qual é o prazo mínimo que o proprietário tem para informar ao Detran
quem estava na direção do veículo?
(a) cinco dias
(b) 10dias
(c) 15 dias
(d) 30 dias.

