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CONCURSO PÚBLICO 

Cascavel/PR 
 

Motorista II 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Raciocínio Lógico 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
03 
02 
05 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
  

Cães podem detectar calor com “sensor infravermelho” no 
focinho 

 
 Os cães __________ um tipo de sensor infravermelho 
na ponta do focinho, o que lhes permite detectar pequenas 
alterações na temperatura, como quando outros animais 
estão por perto, de acordo com uma nova pesquisa. 
 Cientistas da Universidade Lund, na Suécia, e da 
Universidade Eotvos Lorand, na Hungria, dizem que a 
descoberta pode ajudar a entender melhor como os 
predadores detectam suas presas quando outros sentidos, 
como visão, audição ou olfato, são prejudicados. 
 No estudo publicado na Scientific Reports, os cientistas 
mostram que a superfície da pele descoberta e úmida na 
ponta do nariz de um cachorro, cheia de terminações 
nervosas, funciona como um sensor infravermelho. 
 “Os cães são capazes de sentir a radiação térmica vinda 
de corpos quentes ou radiação térmica fraca e também 
podem direcionar seu comportamento de acordo com esse 
sinal”, disse Anna Balint, autora que lidera o estudo. 
 ___________ do cérebro dos animais mostraram 
atividade cerebral aumentada quando os cães ficaram 
expostos a objetos mais quentes do que o ambiente. 
 “É possível que outros carnívoros possuam um sensor 
infravermelho semelhante e isso adicione um novo capítulo 
à história das relações presas-predadores”, disse Ronald 
Kroger, cientista sensorial da Universidade Lund. 

https://veja.abril.com.br... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) tem | Análises 
b) têm | Análises 
c) tem | Análizes 
d) têm | Análizes 
e) teem | Análises 
 

2) Em conformidade com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I. O sensor infravermelho que alguns cães possuem na ponta 

do nariz impede que eles detectem mudanças na 
temperatura. 

II. A superfície da pele descoberta e úmida na ponta do nariz 
dos cães funciona como um sensor infravermelho. 

III. Outros animais carnívoros, possivelmente, possuam um 
sensor infravermelho semelhante ao dos cães. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

3) Em “Cientistas (...) dizem que a descoberta pode ajudar a 
entender melhor como os predadores detectam suas presas 
quando outros sentidos (...)”, as formas verbais sublinhadas 
estão, respectivamente, no: 
 
a) Presente do indicativo e Presente do subjuntivo. 
b) Presente do subjuntivo e Presente do indicativo. 
c) Presente do indicativo e Presente do indicativo. 
d) Pretérito perfeito do indicativo e Pretérito imperfeito do 

indicativo. 
e) Futuro do presente do indicativo e Futuro do subjuntivo. 
 

4) Assinalar a alternativa na qual o trecho sublinhado é o 
predicado: 
 
a) Dizem muitas mentiras por aí. 
b) Chegaram os hóspedes. 
c) Este tema é importantíssimo. 
d) Recebemos tudo. 
e) Amigos, cheguem logo. 
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5) Em relação à concordância nominal, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) “Muito obrigada”, respondeu a senhora com um largo 

sorriso. 
(---) Ela está meio indecisa com a proposta. 
(---) Ele mesmo redigiu o texto. 
 
a) C - C - C. 
b) E - C - C.  
c) C - E - E. 
d) C - E - C. 
e) E - E - E. 
 

6) Em relação à flexão de número das palavras compostas, 
assinalar a alternativa que apresenta um plural CORRETO: 
 
a) Boia-frias. 
b) Guarda-roupas. 
c) Lusos-Francês 
d) Passastempos. 
e) Terça-feiras. 
 

7) Em relação às formas nominais do verbo, assinalar a 
alternativa que apresenta um verbo no infinitivo: 
 
a) Pagar. 
b) Pagado. 
c) Pago. 
d) Pagando. 
e) Paguei. 
 

8) Em relação à separação silábica, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Saú-de. 
b) Sor-ra-tei-ro. 
c) So-li-ci-ta-çã-o. 
d) Sa-la-de-i-ra 
e) Sal-gue-i-ro. 
 

9) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Fomos, ao parque pela manhã. 
b) Ninguém, nos orientou. 
c) Qual seria sua dúvida: 
d) Nada, era possível. 
e) O pai, o filho e o sobrinho venceram. 
 

10) Assinalar a alternativa cuja palavra apresenta encontro 
consonantal: 
 
a) Ruivo. 
b) Saúde. 
c) Livro. 
d) Amor. 
e) Viável. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11) Em uma viagem, um motociclista já percorreu 301km em 
3 horas e 30 minutos. Se esse motociclista mantiver a 
mesma média de velocidade, quantos quilômetros ele terá 
percorrido em 5 horas? 
 
a) 456km 
b) 451km 
c) 443km 
d) 495km 
e) 430km 
 

 

 

 

12) Em certa agência bancária, durante os cinco dias úteis da 
semana, foi registrado diariamente o número de clientes 
que ingressaram na agência para atendimento. Os dados 
constam no quadro abaixo:  
 

Dia da semana Número de clientes 
Segunda-feira 120 

Terça-feira 133 
Quarta-feira 98 
Quinta-feira 89 
Sexta-feira 205 

 
Considerando-se esses dados, qual é a média diária de 
clientes que ingressaram na agência nesse período?  
 
a) 170 
b) 132 
c) 125 
d) 129 
e) 161 
 



 
 
 

3  www.objetivas.com.br 
 

13) Em certa empresa, a comissão obtida no mês de outubro 
foi de R$ 1.350,00. Sabe-se que esse valor será dividido de 
modo diretamente proporcional ao valor que cada uma das 
vendedoras (Maria, Fernanda, Joice) vendeu no mês. 
Considerando-se que Maria totalizou R$ 5.000,00 em 
vendas, Fernanda, R$ 14.000,00, e Joice, R$ 8.000,00, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Joice receberá R$ 700,00. 
b) Fernanda receberá o total de R$ 250,00. 
c) Maria receberá o total de R$ 250,00. 
d) Fernanda e Joice receberão juntas R$ 1.200,00. 
e) Juntas, Maria e Joice receberão o mesmo valor que 

Fernanda. 
 

 

 

 

14) Em certa prova, a razão entre a quantidade de questões 
de português e de questões de matemática é de 2/5, 
respectivamente. Sabendo-se que essa prova contém 10 
questões de matemática, quantas são as questões de 
português? 
 
a) 4 
b) 6 
c) 8 
d) 10 
e) 25 
 

 

 

 

15) Um estudo afirma que, se determinado vírus não for 
controlado, ele pode infectar de 60 a 70% da população. Se 
esse vírus não for controlado, em um país como o Brasil, em 
que há em torno de 200 milhões de habitantes: 
 
a) Menos de 110 milhões de habitantes poderão ser 

infectados. 
b) Entre 100 e 130 milhões de habitantes poderão ser 

infectados. 
c) Entre 120 e 140 milhões de habitantes poderão ser 

infectados. 
d) Entre 130 e 150 milhões de habitantes poderão ser 

infectados. 
e) Mais de 150 milhões de habitantes poderão ser 

infectados. 
 

16) Na compra de um telefone celular, Joana recebeu um 
desconto de R$ 90,00. Esse valor correspondia a 12% do 
preço do celular. Quanto Joana pagou pelo celular, com base 
nessas informações? 
 
a) R$ 750,00 
b) R$ 690,00 
c) R$ 840,00 
d) R$ 790,00 
e) R$ 660,00 
 

 

 

 

17) Para o concurso da cidade K, os candidatos poderiam 
realizar a prova de nível médio no turno da manhã, e as 
provas de nível fundamental e nível superior no turno da 
tarde. O número total de inscritos para a prova de nível 
médio foi 250; para nível fundamental, 175; e para nível 
superior, 275. Sabe-se que 50 candidatos fizeram a prova 
para nível médio e superior, e 15 candidatos fizeram a prova 
para nível médio e fundamental. Qual foi o número total de 
inscritos no concurso da cidade K? 
 
a) 635 candidatos. 
b) 700 candidatos. 
c) 650 candidatos. 
d) 685 candidatos. 
e) 712 candidatos. 
 

 

 

 

18) Na operação abaixo, dois dígitos foram substituídos 
pelas letras A e B. Sendo assim, assinalar a alternativa que 
apresenta os valores de X e Y que satisfazem a operação 
abaixo: 
 

 5 B 
+ A 9 
 8 6 

 
a) A=3 e B=7. 
b) A=2 e B=6. 
c) A=3 e B=6. 
d) A=2 e B=7. 
e) A=3 e B=5. 
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19) Juliana quer vestir uma calça e uma camisa. Sabendo-se 
que ela tem 5 calças e 6 camisas, de quantas maneiras 
diferentes ela pode fazer essa escolha?  
 
a) 15 
b) 10 
c) 20  
d) 12 
e) 30 
 

20) No quadro abaixo, a segunda palavra foi obtida a partir 
da primeira seguindo uma certa regra na organização das 
suas letras. Sendo assim, assinalar a alternativa que contém 
a palavra que preenche a palavra que falta no quadro 
abaixo: 
 

1ª PALAVRA 2ª PALAVRA 
SUMA MUSA 
COTA TOCA 
VIDA DIVA 
BASE ? 

 
a) SEBA 
b) BABA 
c) BASA 
d) SABE 
e) ASBE 
  

LEGISLAÇÃO GERAL 
 
21) Em conformidade com a Constituição Federal, sobre os 
direitos e deveres individuais e coletivos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 

 
a) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, não sendo assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação. 

b) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, 
mesmo em caso de flagrante delito ou desastre.  

c) É violável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. 

d) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer. 

e) É assegurado a todos o acesso à informação, não sendo 
permitido resguardar o sigilo da fonte.  

 

22) De acordo com Lei Municipal nº 2.215/1991, sobre as 
licenças, analisar os itens abaixo: 
 
I. O servidor não poderá permanecer em licença por 

moléstia por prazo superior a 8 anos. 
II. Serão consideradas como faltas injustificadas os dias em 

que o servidor deixar de comparecer ao serviço na 
hipótese de recusar submeter-se à inspeção médica. 

III. Finalizadas as licenças, o servidor deve cumprir mais 10 
dias de licença retorno, não assumindo imediatamente o 
exercício do cargo. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

23) Segundo a Lei Municipal nº 2.215/1991, em relação ao 
vencimento e à remuneração, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Poderá ser solicitado serviço sem remuneração. 
b) O servidor que não estiver no exercício do cargo poderá 

receber vencimento ou remuneração. 
c) O servidor perderá o vencimento ou remuneração do dia 

se não comparecer ao serviço, salvo os casos previstos 
nessa lei. 

d) O servidor sofrerá desconto no vencimento ou 
remuneração quando licenciado para tratamento de 
saúde. 

e) O servidor não sofrerá qualquer desconto no vencimento 
ou remuneração quando comparecer ao serviço, dentro 
da hora seguinte à marcada para o início do trabalho. 
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NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
24) Em conformidade com a NR 06 - Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), analisar a sentença abaixo: 
 
Considera-se EPI, todo dispositivo ou produto, de uso coletivo 
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho ou 
fora dele (1ª parte). Entende-se como Equipamento 
Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por 
vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra 
um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e 
que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 
trabalho (2ª parte). O equipamento de proteção individual, 
de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à 
venda ou utilizado com a indicação do Certificado de 
Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente 
em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

25) Em conformidade com a NR 17 - Ergonomia, analisar os 
itens abaixo: 
 
Poderá ser exigido e admitido o transporte manual de 
cargas, por um trabalhador cujo peso seja suscetível de 
comprometer sua saúde ou sua segurança (1ª parte). Todo 
trabalhador designado para o transporte manual regular de 
cargas, que não as leves, deve receber treinamento ou 
instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que 
deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e 
prevenir acidentes (2ª parte). O trabalho de levantamento de 
material feito com equipamento mecânico de ação manual 
deverá ser executado de forma que o esforço físico realizado 
pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade de 
força e não comprometa a sua saúde ou a sua segurança 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26) Segundo a Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito 
Brasileiro, sobre o uso de luzes em veículos, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia, nos 
túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. 

(---) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por 
curto período de tempo, 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. 

(---) Nas vias não iluminadas, o condutor deve sempre usar 
luz alta, inclusive ao cruzar com outro veículo ou ao 
segui-lo. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - C. 
e) C - C - C. 
 

27) De acordo com a Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito 
Brasileiro, sobre os limites de velocidade em rodovias, vias 
de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, conduzir o 
veículo com velocidade superior à máxima permitida em: 
 
I. Até 20% é considerado infração média. 
II. Mais de 20% até 50% é considerado infração grave. 
III. Mais de 50% é considerado infração média. 
IV. Mais de 70% é considerado infração grave. 

Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
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28) Segundo a Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito 
Brasileiro, analisar os itens abaixo: 
 
I. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos 

acostamentos poderá ocorrer aos finais de semana e 
feriados. 

II. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, 
aproximarem-se de local não sinalizado, terá preferência 
de passagem aquele que estiver circulando por ela, no 
caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia. 

III. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, 
aproximarem-se de local não sinalizado, terá preferência 
de passagem, no caso de rotatória, aquele que estiver 
circulando por ela. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

29) Sobre a direção defensiva, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Direção defensiva é dirigir de modo a possibilitar 

acidentes, apesar das ações corretas dos outros e das 
condições favoráveis que se encontram nas vias de 
trânsito. 

(---) Direção defensiva preventiva deve ser a atitude 
permanente do motorista para evitar acidentes. 

(---) Um dos elementos fundamentais da direção defensiva é 
a atenção, que deve ser direcionada a todos os 
elementos da via e às condições físicas e mentais do 
condutor, aos cuidados e à manutenção do veículo, 
tempo de deslocamento e conhecimento prévio do 
percurso, entre outros.  

 
a) E - C - C. 
b) C - E - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 
 

30) Em relação aos primeiros socorros, sobre a sinalização 
de acidentes, o emprego de pessoas sinalizando é bastante 
eficiente, porém é sempre arriscado. Ao se colocar pessoas 
na sinalização, é necessário tomar alguns cuidados, como:  
 
I. As roupas devem ser neutras. Se forem coloridas ou 

contrastarem com o terreno, podem assustar os 
motoristas que vêm no sentido contrário, podendo causar 
um grave acidente.  

II. É aconselhável ficar na lateral da pista sempre de frente 
para o fluxo dos veículos.  

III. Nunca ficar logo depois de uma curva ou em outro local 
perigoso. Elas dever ser vistas de longe pelos motoristas.  

  
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
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