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Língua Portuguesa 

 

1. Assinale a alternativa correta: 

a) Haverão surpresas na festa.  

b) Houveram brigas durante o carnaval.  

c) Hão dias que não te vejo!  

d) Há anos ambiciono essa vaga. 

 
2. Qual sentença está na voz passiva? 

a) Os visitantes do zoológico foram 

atacados pelos bichos.  

b) O barulho acordou toda a vizinhança. 

c) Cercaram a cidade. 

d) Karina socorreu os feridos. 

 
3. Em relação ao emprego da crase, a 

alternativa adequada é: 

a) Ele se referia a São Paulo quando 

falava daquela arquitetura. 

b) Ele se referia à São Paulo quando 

falava daquela arquitetura. 

c) Ele se referia a Espanha quando 

falava daquela paisagem. 

d) As decisões eram destinadas à 

Presidência e não ao Congresso. 

 
4. A palavra “se” está adequada na seguinte 

frase: 

a) Se ofendiam e se amavam 

compulsivamente. 

b) Se aproximaram um do outro fingindo 

ignorarem-se.  

c) Ofendiam-se e amavam-se 

compulsivamente.  

d) Se ouvem passos no corredor, 

aterrorizando a madrugada. 

5. É correto o emprego da vírgula na 

seguinte oração: 

a) Não o direi, pensei, comigo a 

ninguém. 

b) "Sabeis cristãos, por que não faz 

fruto a palavra de Deus?" (Vieira) 

c) Pedro, e Paulo são amigos. 

d) Chegou a costureira, pegou do 

pano, pegou da agulha, pegou da 

linha, enfiou a linha na agulha e 

entrou a coser." (Machado de 

Assis) 

 

Leia o texto a seguir e responda as     

questões 6 e 7: 

Encontro noturno 

“Em uma noite chuvosa do mês de agosto, 

Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal 

iluminada que conduzia para a residência 

dos pais. Subitamente foram abordados 

por um homem estranho. Pararam, 

atemorizados, e tentaram saber o que o 

homem queria, receosos de que se 

tratasse de um assalto. Era, entretanto, 

somente um transeunte embriagado que 

tentava encontrar, com dificuldade,    o 

caminho de sua casa.”    

               

6. Paulo e o irmão procuravam? 

a) Uma rua bem iluminada 

b) Chegar em casa; 

c) Encontrar-se com alguém na rua; 

d) Fugir de um assalto. 
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7. É correto afirmar que o ébrio procurava? 

a) Encontrar a casa de Paulo e o irmão; 

b) Encontrar algumas pessoas para 

assaltar; 

c) Assustar as pessoas; 

d) Encontrar a rota de sua casa.                                             

 

Leia atentamente o texto e responda as 

questões 8, 9 e 10: 

Vivia longe dos homens, só se dava bem com 

animais. Os seus pés duros quebravam 

espinhos e não sentiam quentura da terra. 

Montado, confundia-se com o cavalo, 

guardava-se a ele. E falava uma linguagem 

cantada, monossilábica e gutural, que o 

companheiro entendia. A pé, não se 

aguentava bem. Pendia para um lado, para o 

outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes 

utilizava nas relações com a pessoas a 

mesma língua com que se dirigia aos brutos 

– exclamações, onamotopeias. Na verdade 

falava pouco. Admirava as palavras 

compridas e difíceis da gente da cidade, 

tentava reproduzir algumas, em vão, mas 

sabia que elas eram inúteis e talvez 

perigosas. (Graciliano Ramos – Vidas Secas) 

 

8. O texto, na íntegra, dá ênfase a: 

a) A pobreza física do personagem; 

b) A carência de escolaridade do 

personagem; 

c) A miséria moral do personagem; 

d) A identificação do personagem com o 

mundo animalizado. 

 

9. No texto, a relação com os pés: 

a) Foge completamente da frase 

seguinte; 

b) Consolida-se como preparação 

para o fato de que (a personagem) 

“ a pé, não se aguentava bem”. 

c) Realça o aspecto rude (fisicamente 

falando) da personagem; 

d) Caracteriza-se com um jogo de 

contrastes entre o mundo cultural 

e o mundo físico da personagem. 

 

10. A tentativa de dizer algumas palavras 

difíceis pode ser entendida como: 

a) Atração por formas estranhas a 

seu âmbito cultural; 

b) Respeito à alfabetização e à cultura 

literária; 

c) Busca da expressão de novas 

idéias; 

d) Conhecimento dos atributos do 

vernáculo como meio de 

comunicação. 
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Matemática 

 
11. Tia Anastácia uniu quatro retângulos de 

pano de 3 cm de comprimento por 1 cm 

de largura, formando  a figura abaixo. 

Qual o perímetro dessa figura? 

a) 28 cm; 

b) 26 cm; 

c) 24 cm; 

d) 20 cm. 

 
 
 
 
                   
 

12. Paulo, Renato, Flavio, e Marcelo 

brincavam de acerto ao alvo. Paulo fez 0 

(zero) ponto; Renato, 9; Ricardo, 8; 

Flávio, 8; e Marcelo, 10 pontos, com 

apenas uma jogada, qual a média de 

pontos obtidos? 

a) 7 pontos; 

b) 12 pontos; 

c) 15 pontos; 

d) 17 pontos. 

 

13. Mariângela precisa tomar um remédio A 

de 8 em 8 horas e um remédio B de 12 

em 12 horas. Ela tomou os dois remédios 

juntos no dia 15 de maio às 7 horas da 

manhã. Quando ela tomará os dois 

remédios juntos novamente? 

a) 15 de maio, meia noite; 

b) 16 de maio, 7 horas da manhã; 

c) 16 de maio, meia noite; 

d) 15 de maio, 9 horas da noite. 

 

14. Na preparação de um bolo para 6 

pessoas temos a seguinte receita: 4  

ovos, Meio litro de leite, 200 gramas 

de margarina, 12 colheres de farinha,1 

colher de fermento em  pó, 1 xícara de 

chocolate em pó. Qual a quantidade de 

ovos e leite para preparar um bolo 

para 48 pessoas? 

a) 32 ovos e 6 litros de leite; 

b) 32 ovos e 4 litros de leite; 

c) 36 ovos e 4 litros de leite; 

d) 36 ovos e 6 litros de leite. 

 

15. Um livro possui 240 páginas e cada 

página 40 linhas. Qual seria o número 

de páginas desse livro se fossem 

colocadas apenas 30 linhas em cada 

página? 

a) 200 páginas; 

b) 110 páginas; 

c) 320 páginas; 

d) 300 páginas. 

 

16. Angelo construiu um ângulo de 30° em 

uma folha. Se ele observar a figura 

com uma lente que aumenta duas 

vezes, quantos graus passará a ter o 

ângulo construído? 

a) 60°; 

b) 15°; 

c) 40°; 

d) 30°. 
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17. Num engradado cabem 24 garrafas de 

refrigerantes com capacidade de 290 ml 

cada uma. Em um almoço foram 

consumidas 15 garrafas. Quantos ml 

sobrou no engradado? 

a) 1 litro 210 ml; 

b) 1 litro 560 ml; 

c) 2 litros 610 ml; 

d) 2 litros 436 ml. 

 

 

18. A cada ano o valor de um carro diminui 

15% em relação ao seu valor anterior. 

Um carro zero quilômetro custa R$ 

18.000,00. Qual será seu valor daqui a 

dois anos? 

a) R$ 12.600,00; 

b) R$ 13.005,00; 

c) R$ 13.465,00; 

d) R$ 14.521,00. 

 

19. Três peças de tecidos (seda, linho e 

algodão) têm a mesma largura. De 

comprimento, a peça de seda tem 96 

metros, a peça de linho 60 metros, e a de 

algodão, 72 metros. Maria Antonia 

precisa dividi-las em cortes de mesmo 

comprimento e com o maior tamanho 

possível. Que comprimento devem ter 

esses cortes? 

a) 24 metros; 

b) 18 metros; 

c) 14 metros; 

d) 12 metros. 

20. Feita uma pesquisa sobre a cor dos 

carros dos professores de uma escola, 

obteve-se o gráfico a 

seguir:

 

Qual o total de carros? 

a) 53 carros; 

b) 20 carros; 

c) 54 carros; 

d) 64 carros. 
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Conhecimentos Específicos 

 
21. Em qual horário é considerado proibido a 

utilização de buzina no perímetro urbano: 

a) 22:00 e 06:00 horas; 

b) 20:00 e 07:00 horas; 

c) 18:00 e 06:00 horas; 

d) 20:00 e 07:00 horas. 

 

22. Parar e desligar o motor por tempo 

superior ao necessário para embarque ou 

desembarque de passageiros significa: 

a) Parada; 

b) Estacionamento; 

c) Parada rápida; 

d) Parada permitida. 

 

23. Ao aproximar-se de um cruzamento o 

condutor deve: 

a) Parar o veículo; 

b) Reduzir a velocidade; 

c) Acionar luzes de emergência; 

d) Aumentar a velocidade. 

 

24. Transitando na via que apresentar várias 

faixas no mesmo sentido: 

a) A faixa da esquerda será destinada à 

ultrapassagem e deslocamento de 

veículos de maior velocidade; 

b) A da direita será destinada às 

motocicletas e veículos de maior 

velocidade; 

c) A da esquerda será destinada à 

ultrapassagem e deslocamento de 

veículos de transporte coletivo; 

d) A da direita será destinada à 

ultrapassagem e deslocamento de 

veículos com maior velocidade. 

 

25. Para realizar uma ultrapassagem o 

condutor deverá: 

a) Forçar a saída do condutor que 

estiver a sua frente, para o lado; 

b) Sinalizar e ultrapassar 

rapidamente; 

c) Acender os faróis para chamar a 

atenção dos demais condutores; 

d) Certificar-se de que dispõe de 

espaço suficiente e de que a 

visibilidade lhe permite fazê-la com 

segurança. 

 

26. Sendo permitido o estacionamento, o 

condutor deverá estacionar: 

a) A menos de 03 metros das 

esquinas; 

b) Conforme o espaço disponível; 

c) A partir de 03 metros das 

esquinas; 

d) A mais de 05 metros do bordo de 

alinhamento da via transversal. 

 

27. Transitar em marcha à ré é permitido: 

a) Apenas nas vias sinalizadas; 

b) Para sair de congestionamentos; 

c) Somente nas vias de mão única; 

d) Somente para pequenas manobras. 
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28. Ao aproximar-se de um cruzamento, o 

semáforo muda para amarelo, o que o 

condutor deve fazer: 

a) Buzinar e completar a travessia; 

b) Aumentar a velocidade do veículo; 

c) Reduzir a velocidade do veículo e 

completar a travessia; 

d) Ficar atento, reduzir a velocidade e 

parar. 

 

29. A responsabilidade pelas infrações 

cometidas na direção do veículo será: 

a) Dos pais ou os responsáveis pelo 

condutor; 

b) Do proprietário do veículo; 

c) Da pessoa que assumir a 

responsabilidade; 

d) Do condutor. 

 

30. O condutor que estacionar junto aos 

pontos de parada de coletivos é punido 

com: 

a) Apreensão do veículo; 

b) Multa e apreensão do veículo; 

c) Remoção do veículo e multa; 

d) Apreensão da CNH e multa. 

 

31. A penalidade para o condutor que 

ultrapassar na contramão e nos 

cruzamentos é: 

a) Multa; 

b) Retenção do veículo; 

c) Remoção do veículo; 

d) Cassação da CNH. 

 

32. A penalidade para o condutor que 

estacionar sobre a calçada ou faixa de 

pedestres é:  

a) Apreensão do veículo e multa; 

b) Multa; 

c) Remoção do veículo e multa; 

d) Advertência e multa. 

 

33. A punição por avançar sinal vermelho 

é: 

a) Apreensão da CNH; 

b) Apreensão do veículo; 

c) Remoção do veículo; 

d) Multa. 

 

34. Dirigir com CNH vencida há mais de 30 

dias é punível com: 

a) Multa, recolhimento da CNH e 

retenção do veículo até a 

apresentação de condutor 

habilitado; 

b) Multa; 

c) Multa e advertência; 

d) Apreensão do veículo e multa. 

 

35. O condutor terá o direito de dirigir 

suspenso quando atingir: 

a) Vinte pontos sem limite de prazo; 

b) Vinte pontos em 10 meses; 

c) Dez pontos em 12 meses; 

d) Vinte pontos em 12 meses. 

 



 

8 
Concurso Público 2013 – Motorista I 

    Departamento de Água e Esgoto de Bauru      

36. As faixas que separam os sentidos em 

vias de mão dupla e que proíbem o 

condutor ultrapassar em movimento são: 

a) Amarelas seccionadas; 

b) Brancas contínuas; 

c) Amarelas contínuas; 

d) Brancas seccionadas. 

 

37. A sinalização que prevalece sobre as 

demais é: 

a) Os sinais luminosos; 

b) Do agente de trânsito; 

c) Dos pedestres; 

d) Dos semáforos. 

 

38. Numa via de mão dupla, um trecho 

apresenta uma linha amarela seccionada; 

isso significa que é: 

a) Proibido ultrapassar; 

b) Permitido ultrapassar pela direita; 

c) Permitido ultrapassar; 

d) Proibido ultrapassar pela esquerda. 

 

39. O cinto de segurança pode ser utilizado: 

a) Por mãe e criança ao mesmo tempo; 

b) Por três crianças ao mesmo tempo; 

c) Por somente uma pessoa; 

d) O cinto não é necessário. 

 

40. Ao ser ultrapassado, o condutor deverá: 

a) Parar o veículo e permitir a 

ultrapassagem; 

b) Reduzir bastante sua velocidade; 

c) Facilitar a ultrapassagem; 

d) Aumentar a velocidade. 

 

41. Trafegar pelo acostamento somente é 

permitido: 

a) Quando o veículo tiver problemas 

mecânicos; 

b) Quando a pista estiver 

congestionada; 

c) Para acessar imóveis lindeiros ou 

fazer conversões; 

d) Para rebocar veículo acidentado. 

 

42. Qual a atitude do condutor em um 

cruzamento com pouco movimento e 

sem visibilidade: 

a) Reduz a velocidade e atravessa 

buzinando; 

b) Reduz a velocidade apenas; 

c) Buzina e segue em frente; 

d) Parar e só atravessar com certeza 

que não tem fluxo de veículos. 

 

43. A segurança na direção de um veiculo 

depende: 

a) Da marca do veículo; 

b) Do trânsito; 

c) Do comportamento adequado do 

condutor; 

d) Da categoria da CNH do condutor. 
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44. Em caso de acidente: 

a) É obrigatório que todos prestem 

auxílio à vítima; 

b) É obrigação de todos prestarem 

auxílio, mesmo com risco pessoal; 

c) É obrigação prestar auxílio somente 

para quem causou o acidente; 

d) É obrigação de todos prestar auxílio, 

desde que não corra risco pessoal. 

 

45. Para demonstrar respeito aos demais 

usuários da via, o condutor deve: 

a) Sinalizar com antecedência todas as 

manobras; 

b) Buzinar sempre que o pedestre tentar 

atravessar a via; 

c) Estacionar sobre a calçada deixando 

espaço para os pedestres; 

d) Dar preferência aos demais 

condutores em todos os cruzamentos. 

 

46. A temperatura do motor é controlada 

pelo sistema de: 

a) Aquecimento; 

b) Resfriamento ou arrefecimento; 

c) Escapamento; 

d) Radiador. 

 

47. O painel indica que a luz de carga da 

bateria acendeu, isso significa que pode 

ser que: 

a) A bateria está carregada; 

b) A bateria está desconectada do 

sistema elétrico; 

c) A correia que liga o alternador ao 

motor se rompeu; 

d) O motor aqueceu. 

 

48. A função do manômetro no painel é: 

a) Indicar o fluido de freio; 

b) Indicar a pressão do freio; 

c) Indicar a pressão do óleo do 

motor; 

d) Indicar o nível de água no 

radiador. 

 

49. O sistema de alimentação é composto 

por: 

a) Velas; 

b) Óleo de motor; 

c) Radiador; 

d) Carburador e injeção eletrônica. 

 

50. A função do termômetro no painel é: 

a) Indicar o nível de óleo; 

b) Indicar a pressão do motor; 

c) Indicar a temperatura do motor; 

d) Indicar a carga da bateria. 


