PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATOS
TEMPORÁRIOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
EDITAL Nº 006/2018

MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Duração: 2h
Leia atentamente as instruções abaixo:
01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição
abaixo:
LÍNGUA PORTUGUESA

RACIOCÍNIO LÓGICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01 a 05

06 a 10

11 a 20

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta
esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao
número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou
preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

A

B

C

D

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
06 Somente depois de decorridos trinta minutos do início das provas, o candidato poderá entregar seu Caderno de
Questões (Prova), seu Cartão de Respostas e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da
sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência
do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
07 Ao candidato, NÃO será permitido levar seu Caderno de Questões ou copiar os seus assinalamentos
(Gabarito). Será disponibilizado um exemplar (modelo) da prova no endereço eletrônico www.selecon.org.br,
na data estabelecida no cronograma do concurso (anexo 1 do edital), bem como o gabarito preliminar oficial.
08 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
09 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu
tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.
10 Ao término da prova, entregue ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS E O CADERNO DE QUESTÕES.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Furto de flor
Carlos Drummond de Andrade

Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício
cochilava, e eu furtei a flor.
Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água.
Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a
beber, e flor não é para ser bebida.
Passei-a para o vaso, e notei que ela me agradecia,
revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem.
Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de
conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la no jardim.
Nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara, eu a via
morrer.
Já murcha, e com a cor particular da morte, peguei-a
docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me.
 Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua casa neste
jardim!
Carlos Drummond de Andrade.
Contos plausíveis. Rio de Janeiro, José Olympio, 1985. p. 80.

1. O trecho Logo senti que ela não estava feliz expressa
uma:
A)
B)
C)
D)

fala de pessoa amiga do autor
revolta do porteiro e do autor
opinião do porteiro do edifício
compreensão do autor do furto

2. O trecho Sendo autor do furto, eu assumira a
obrigação de conservá-la. demonstra, em relação à flor, o
sentimento de:
A)
B)
C)
D)

responsabilidade
solidariedade
amizade
pena

4. O trecho que melhor explica o ato de furtar uma flor
do jardim e sua consequência é:
A)
B)
C)
D)

Eu a furtara, eu a via morrer.
Furtei uma flor daquele jardim.
Quantas novidades há numa flor...
O porteiro estava atento e repreendeu-me.

5. Na frase  Renovei a água do vaso, mas a flor

empalidecia., a palavra sublinhada tem o mesmo
significado que:
A)
B)
C)
D)

desmanchava
desbotava
escurecia
reluzia

RACIOCÍNIO LÓGICO

6. Antônio iniciou uma viagem de carro às 8h47min. Se
a duração total dessa viagem foi de 2h26min, Antônio
chegou ao destino final às:
A)
B)
C)
D)

10h13min
10h23min
11h13min
11h23min

7. A distância entre o centro de dois municípios é de 127

km. Essa distância, em metros, é igual a 127 multiplicado
por:
A) 10.000
B) 1.000
C) 100
D) 10

8. A tabela a seguir mostra as distâncias percorridas por
um motorista, em uma viagem que foi dividida em quatro
trechos.

3. Em sua delicada composição(l. 7), o pronome
possessivo sua refere-se a:
A)
B)
C)
D)

2

água
casa
flor
vaso

Trecho

Distância em km

1

124

2

259

3

238

4

176

A distância total percorrida por esse motorista, em km,
correspondeu a:
A)
B)
C)
D)

897
887
797
787
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9. O tanque de gasolina de um determinado automóvel
tem capacidade para 45 litros e durante um determinado
mês o consumo total de gasolina foi exatamente 9 vezes
a capacidade do tanque. A quantidade total de litros de
gasolina consumida por esse automóvel nesse mês foi
igual a:
A)
B)
C)
D)

390
395
400
405

14. O motorista cuidadoso, para evitar acidentes, dentre
outras questões, deve estar sempre atento à manutenção:
A)
B)
C)
D)

da limpeza externa e inferior do veículo
dos faróis e das lanternas dianteiras e traseiras
do cano de escapamento e da luz da chapa
da água no reservatório externo e interno

15. O DENATRAN afirma que, em locais onde o

10. Fábio iniciou uma viagem com 48 litros de gasolina

estacionamento é proibido, o motorista deverá parar apenas
durante o tempo suficiente para o embarque ou
desembarque de passageiros. O motorista de transporte
escolar deve estacionar sempre do lado:

no tanque de seu carro. Ao fim da viagem, Fábio verificou
que tinham sido consumidos, 5/8 dessa quantidade. O
número de litros de combustível que restou no tanque ao
fim da viagem, corresponde a:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

16. As normas de segurança no trânsito recomendam

18
24
30
32

que se troquem os pneus quando os sulcos deles
começarem a perder profundidade. Pneus com sulcos
pouco definidos podem causar acidentes porque:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Se o motorista ouvir um ruído estridente ao trocar
de marcha, pode ser um sinal de que as engrenagens
estão desgastadas. Para resolver esse problema, ele
precisará checar as condições:
A)
B)
C)
D)

do óleo do motor e da correia dentada
do óleo do câmbio e do rolamento
do filtro de óleo e da suspensão
do filtro de ar e da parte elétrica

12. O motorista estará sujeito à multa se não reduzir a

velocidade do veículo quando estiver próximo de:
A)
B)
C)
D)

supermercados e padarias
igrejas e cemitérios
escolas e hospitais
lagoas e rios

13.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, se
o motorista transportar crianças em veículo automotor sem
observância das normas de segurança especiais
estabelecidas nesse código estará realizando uma infração
de trânsito:
A)
B)
C)
D)

esquerdo da via, encostando rente à calçada
direito da via, parando a dois metros da calçada
esquerdo da via, parando a dois metros da calçada
direito da via, encostando rente à calçada

leve
média
grave
gravíssima

A) ficam muito lisos e começam a trepidar muito em baixa
velocidade
B) sem sulcos, fica mais difícil calibrar os pneus dianteiros
com exatidão
C) quando chove eles perdem a aderência na via molhada
e podem derrapar
D) sem sulcos, fica mais difícil calibrar os pneus dianteiros
com exatidão

17. Quando ocorre o capotamento de um carro em uma
pista de alta velocidade, as normas de segurança
aconselham a:

A) juntar quem estiver perto para ajudar a virar o carro
para o lado correto
B) tentar tirar a vítima que está presa nas ferragens sem
socorro médico
C) soltar o cinto de segurança do motorista para que tenha
maior conforto
D) colocar um sinalizador em uma distância a mais de
cem passos do carro

18. Ao se realizar os primeiros socorros em graves
acidentes de trânsito, as duas primeiras providências a
serem tomadas são as de:

A) verificar a situação dos feridos e chamar o socorro
médico informando a situação
B) carregar os feridos em estado grave para a calçada e
procurar um policial
C) procurar motoristas e pedir que transportem as vítimas
fatais para a emergência
D) identificar a farmácia mais próxima e pedir ajuda
urgente ao farmacêutico

3
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19. O motorista se comunica com seus passageiros e
outros motoristas diariamente. Para manter um bom
relacionamento no trabalho, o melhor é:
A)
B)
C)
D)

falar muito e ouvir pouco o que se diz
conversar com respeito e compreensão
impor a própria opinião e ser intransigente
ficar calado e não dar espaço para fofocas

20. O motorista deve seguir o código nacional de trânsito
e também as Normas de Segurança Individual e Coletiva.
Por isso, nos veículos de transporte escolar, ele precisa
saber como usar o:
A)
B)
C)
D)

4

extintor de incêndio
alicate de pressão
jogo de chave de roda
macaco hidráulico
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