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105  –  MOTORISTA 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO 
 
1. Este Caderno contém a Prova Escrita/Objetiva abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa (10 

questões), Matemática (5 questões), Atualidades (5 questões), Conhecimentos Específicos e 

Legislação (20 questões). Verifique se o caderno tem algum erro, caso haja, comunique o Aplicador da 

Sala. 

2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de inscrição e cargo de 

opção. 

3. Assine à TINTA (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura. 

4. Use como rascunho a última folha deste Caderno. 

5. A duração total da prova é de 3 horas. 

6. No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das 

respostas para as FOLHAS DE RESPOSTAS. 

7. O CADERNO DE QUESTÕES deverá ser entregue juntamente com as FOLHA DE RESPOSTAS. 

8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS. 

 

 

 

Ao transferir as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS: 
• Use apenas caneta esferográfica (Tinta azul ou preta) 
• Preencha toda área reservada à opção correspondente à 

resposta solicitada em cada questão; 
• Assinale apenas uma alternativa em cada questão. Sua 

resposta não será computada se houver marcação de mais 
de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões 
rasuradas. 

  
 
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada,         
amassada ou  rasurada. 

 

 
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último 

candidato. 

10. O Gabarito Oficial será divulgado até cinco dias úteis após a realização desta prova objetiva no 

site www.conselconcursos.com.br e www.camaradecabreuva.sp.gov.br , onde também será 

disponibilizado um exemplar deste Caderno de Questões. 

 
CONSEL CONCURSOS 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 5: 
 

Os drones e as guerras 
 

O uso cada vez mais comum de aviões não tripulados 
em ataques militares levanta questões éticas e legais 
 

Por Gabriel Bonis 
[...] 

 
Os drones proporcionam uma noção de campo de 
batalha diferente dos conceitos tradicionais de guerra. O 
espaço do combate não se resume aos alvos, mas 
engloba as bases onde os pilotos atuam, os locais de 
manutenção ou lançamento das aeronaves e o espaço 
virtual da transmissão de informações (incluindo os 
satélites que controlam os drones). Toda essa estrutura 
cria uma disparidade entre o agressor e o alvo, pois 
quem possui a tecnologia tem ampla vantagem 
estratégica. Em um cenário tradicional de conflito, os 
lados envolvidos estão tecnicamente vulneráveis a 
ataques físicos no campo de batalha. Com os drones, o 
operador está seguro e pode infligir violência ao alvo. 
[...] 
Disponível em: 
http://cartanaescola.com.br/single/show/555  
Acesso em 23 de novembro de 2015. 

01.No trecho: [...] O espaço de combate não se 
resume aos alvos, mas engloba as bases onde os 
pilotos atuam [...], a conjunção mas agrega às 
orações o sentido de: 
  
(A) proporção.  
(B) oposição. 
(C) conclusão.  
(D) alternância.  
02. Em: “[...] Com os drones, o operador está seguro 
e pode infligir violência ao alvo”, a palavra em 
destaque pode ser substituída, sem alteração de 
sentido, por : 
 
(A) causar. 
(B) revelar.  
(C) impedir. 
(D) ocultar 
 
03. O termo disparidade citado no texto pode ser 
substituído (sinônimo) por: 
 
(A) Desproporção 
(B) Semelhança 
(C) Igualdade 
(D) Afinidade 
04. Segundo o texto, o operador do drone está 
seguro porque: 
 
(A) O avião é blindado. 
(B) Não há presença física no equipamento, pois ele é 
controlado a distância. 
(C) O alvo não consegue visualizar o operador do 
equipamento por conta de satélites que bloqueiam o 
rastreamento 
(D) A violência empregada impede qualquer 
manifestação antecipada do alvo. 
 

05. O termo vulnerável citado no texto tem a mesma 
conotação de valor sinônimo de: 
 
(A) Indefeso. 
(B) Seguro 
(C) Inatacável 
(D) Resguardado 
 
06. Assinale a alternativa com erro de crase: 
 
(A) Você já esteve em Roma? Eu irei à Roma logo. 
(B) Refiro-me à Grécia antiga, na qual viveu Pitágoras. 
(C) Fui à Viena de meus avós, pois gosto da Viena de 
meus avós. 
(D) Já não agrada ir a Blumenau.  
 
 
07. Assinale a frase em que há um erro de 
conjugação verbal: 
 
(A) Requeiro-lhe um atestado de bons antecedentes. 
(B) Ele interviu no debate. 
(C) Elas foram pegas de surpresa. 
(D) O comerciante proveu o seu boteco do necessário. 
 
08. "Estava à toa na vida...” A locução grifada na 
expressão é morfologicamente classificada como 
locução: 
 
(A) adjetiva.  
(B) adverbial.  
(C) prepositiva.   
(D) conjuntiva.    
 
09. Nas alternativas a seguir, o termo grifado foi 
substituído pelo pronome átono correspondente 
CORRETAMENTE em:. 
 
(A) Entreguei O BILHETE AO VEREADOR.  

Entreguei-LHO. 
(B) Ninguém exigiu-ME O SIGILO.  

Ninguém exigiu-MO 
(C) Dariam UM PRÊMIO AO VEREADOR.  

Dar-LHO-iam. 
(D) Meu irmão NOS emprestou a casa. Meu irmão 

NO-LA emprestou. 
 
 
10. O uso INCORRETO da vírgula pode ser 
evidenciado na alternativa: 
 
(A) Sapos e pirilampos esquisitos, habitavam a floresta 
misteriosa. 
(B) Sujeito teimoso, Policarpo agora cismava em 
aprender medicina. 
(C) Chegaram os turistas felizes, falando pelos 
cotovelos, muito curiosos. 
(D) Lá pras bandas de Santa Catarina, choveu durante 
20 dias sem parar. 
 

MATEMÁTICA 
 
11. Uma Entidade recebeu a doação dos seguintes 
itens: 140 sabonetes, 120 escovas de dente e 148 
cremes dentais e dividiu esse material em 
pacotinhos, cada um deles contendo um só tipo de 



material, porém todos com o mesmo número de 
itens e na maior quantidade possível. Sabendo-se 
que todos os itens foram utilizados, então o número 
total de pacotinhos feitos foi: 
 
(A) 74. 
(B) 88. 
(C) 96. 
(D) 102. 

 
12. Três mascates partem num mesmo dia de sua 
cidade natal. Cada um desses três mascates retorna 
à cidade essa cidade exatamente a cada 30, 48 e 72 
dias, respectivamente. O número mínimo de dias 
transcorridos para que os três viajantes estejam 
juntos novamente a cidade natal é: 
 
(A) 144. 
(B) 240. 
(C) 360. 
(D) 720. 
 
13. Uma Prefeitura paga Adicional por Tempo de 
Serviço a 72 Servidores, o que representa 60% do 
Quadro de Servidores. Pode-se concluir que o 
número de Servidores que não recebem ainda este 
benefício é de: 
 
(A) 44. 
(B) 46. 
(C) 47. 
(D) 48. 
_____________________________________________ 
  
14. Damásio é um motorista da Câmara de 
Vereadores. Certo dia ele saiu do pátio para levar 
um Vereador até a Sede da Prefeitura às 13h 45min, 
que fica a 15 minutos do local. A reunião tem 
previsão de durar uma hora e meia. Damásio deverá 
voltar na Prefeitura novamente para levar de volta o 
Vereador às: 
 
(A) 14h. 
(B) 14h.30 min. 
(C) 15h 15min. 
(D) 15h 30 min. 
_____________________________________________ 
 
15. Senhor João  irá instalar cerca elétrica na sua 
chácara, que tem forma retangular de dimensões 
100 m por 140 m. Também, por motivo de 
segurança, pretende, a cada 40 metros, instalar uma 
câmera. Sendo assim, o Senhor João utilizará de 
cerca elétrica, em metros, e de câmeras, 
respectivamente: 
 
(A) 480 e 12. 
(B) 380 e 25. 
(C) 420 e 53. 
(D) 395 e 30. 
 

 
ATUALIDADES 

 
16. Em 17 de junho de 2016 foi a votação no Plenário 
da Câmara dos Deputados o pedido de 
impeachment da Presidente Dilma Rousseff. 

Alegando o descumprimento da Constituição e da 
Lei da responsabilidade Fiscal, três juristas 
protocolaram a denúncia no Congresso o que se 
deu nome de “Pedaladas Fiscais”. Os três juristas 
que tiveram fizeram a denuncia que posteriormente 
foi aceita pelo Presidente da Câmara foram 
respectivamente: 
 
(A) Miguel Reale Junior, Hélio Bicudo e Janaina 
Paschoal. 
(B) Sérgio Moro, Ricardo Lewandowski e Teori 
Zavascki. 
(C) Joaquim Levy, Nelson Barbosa e Miriam Belchior. 
(D) Joaquim Barbosa, Sérgio Moro e Rodrigo Janot. 
 
17. Após o desabamento da Represa de Fundão da 
Mineradora Samarco, cidades de dois estados 
brasileiros viram a destruição do Rio Doce, que 
abastece milhões de pessoas, e resultou na morte 
de mais de pessoas. O estado onde ocorreu o 
acidente e onde o Rio Doce desemboca são 
respectivamente: 
 
(A) Bahia e Minas Gerais. 
(B) Minas Gerais e Goiás. 
(C) Minas Gerais e Espirito Santo. 
(D) Espirito Santo e Minas Gerais. 
 
18. No ano de 2015, movimentos de estudantes 
ocuparam mais de 90 escolas no estado de São 
Paulo. Por conta desses movimentos, o Governo 
estadual recuou na decisão e ocasionou a saída do 
então Secretário de Educação Herman Jacobus 
Cornelis Voorwald.  
 
A temática desencadeadora dessa mobilização foi: 
 
(A) Os recentes casos de corrupção da merenda 
Escolar. 
(B) A falta de reajustes e aumento salarial aos 
Professores. 
(C) A proposto do Governo Estadual de reorganização 
das escolas por ciclo. 
(D) A corrupção no Governo Federal. 
 
19. No ano de 2015, uma imagem circulou pelo 
Mundo: uma criança morta por afogamento na beira 
da praia turca evidenciou uma crise que chocou o 
Mundo. Assim como a criança da foto, outros 
milhares de refugiados vieram a morrer devido ao 
esforço em vão de cruzar o Mar Mediterrâneo rumo 
a Europa. A motivação desses refugiados em fugir 
de seu país de origem rumo a Europa se deve: 
 
(A) A crise migratória que já matou milhares de pessoas 
do Oriente Médio e da África que tentam chegar à 
Europa para escapar de guerras, de perseguições e da 
pobreza. 
(B) As condições favoráveis que os países europeus 
dão aos refugiados da África. 
(C) A fuga do vírus ebola disseminado no norte e 
nordeste da África e do Oriente Médio. 
(D) As viagens dos mexicanos rumo aos Estados 
Unidos em busca de uma nova vida e da tão esperada 
ascensão econômica. 
 



20. Em 2015, a Casa de Espetáculos Bataclan foi 
manchete em todos os jornais devido a um histórico 
acontecimento. Esse acontecimento tem a ver com: 
 
(A) A reaproximação histórica entre Estados Unidos e 
Cubas e o show dos Rolling Stones em Havana. 
(B) A Edição Especial do Rock in Rio em Portugal. 
(C) A série de mortes de refugiados sírios para a 
Europa. 
(D) A série de ataques do Estado Islâmico em Paris.  
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 

 
21. Quanto às infrações: 
 
I – Transitar com farol desregulado ou com facho de 
luz alta de forma a perturbar a visão de outro 
condutor. 
II – Portar no veículo placas de identificação em 
desacordo com as especificações e modelos 
estabelecidos pelo  
I – Transitar com o farol desregulado ou com o 
facho de luz alta de forma a perturbar a visão de 
outro condutor. 
II – Portar no veículo placas de identificação em 
desacordo com as especificações e modelos  
estabelecidos pelo CONTRAN. 
III – Usar buzina em locais e horários proibidos pela 
sinalização. 
 
Possuem a seguinte ordem de classificação: 
 
(A) Leve; Grave e Gravíssima. 
(B) Grave; Grave e Média 
(C) Leve; Grave e Média 
(D) Grave; Média e Leve. 
 
22. Tem como função evitar e diminuir o atrito entre 
as peças fixas e móveis do motor, EXCETO: 
 
(A) Óleos Lubrificantes. 
(B) Graxas. 
(C) Rolamentos. 
(D) Biela. 
 
23. O Capítulo XVII do Código de Trânsito Brasileiro 
depreende sobre as Medidas Administrativas, que 
não constituem sanções ou penalidades, mas 
providências exigidas para a regularização 
de situações anormais, sendo, em grande parte, de 
caráter momentâneo, de rápida solução e cessando 
tão logo atendidas as exigências impostas, embora 
possam se prolongar indefinidamente, como na 
direção de veículo de categoria diferente da que 
consta na habilitação quando se dá o recolhimento 
do documento correspondente. Pode-se afirmar 
corretamente que são complementares às 
penalidades: 
 
 
(A) A remoção do veículo constitui a ação ou efeito de 
deter, de manter e conservar o veículo  
pertencente a outrem no poder e sob a responsabilidade 
da autoridade. Tira-se o bem da posse  
do condutor, passando o mesmo para a posse da 

autoridade, mais como garantia de que se  
cumprirá uma obrigação. 
(B) A retenção equivale ao deslocamento ou ao 
afastamento de um local onde se encontrava o  
veículo para um local permitido ou ordenado pela 
autoridade. 
(C) O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, 
da Permissão para Dirigir, do Certificado  
de Registro de Veículo e do Certificado de Registro de 
Licenciamento de Veículo envolve o recebimento dos 
documentos pelo condutor, sendo obrigada a autoridade 
a efetuar a entrega, mediante comprovação do ato 
mediante recibo. 
(D) O transbordo de excesso de carga é imposto 
sempre que ultrapassa o peso permitido, ou o que  
consta previsto para o veículo, segundo os limites 
enumerados no art.231, V do Código de Trânsito 
Brasileiro. 
_____________________________________________ 
 
24. Em uma via, a inscrição de pavimento (CRUZ DE 
SANTO ANDRÉ) indica a existência de um 
cruzamento com uma: 
 
(A) Ciclovia. 
(B) Via arterial. 
(C) Ferrovia 
(D) Área Escolar. 
_____________________________________________ 
 
25. As penalidades consistem nas punições ou 
sanções administrativas para os diversos tipos de  
infrações. Para cada tipo de infração vêm previstas 
as penalidades, as quais ficam adstritas à  
autoridade que as aplica, sem a faculdade de 
subverter a ordem, dado o princípio da legalidade  
consagrado pela Constituição Federal, no Art. 5º 
XXXIX “Não há crime sem lei anterior que o, nem 
pena sem prévia cominação legal”. Postulado que 
envolve qualquer cominação de pena e assim nas 
infrações de trânsito. 
 
Assinale a alternativa correta sobre as penalidades: 
 
 (A) A advertência por escrito é aplicada, pela 
autoridade de trânsito, apenas aos condutores, nas  
infrações leves, médias ou graves. 
 (B) A suspensão do direito de dirigir corresponde à 
proibição de conduzir durante um determinado período 
de tempo que pode ser de caráter definitivo. 
(C) A multa, graduada em diferentes patamares, 
segundo a gravidade da infração, consiste na  
exigência de o infrator pagar e recolher aos cofres 
públicos uma quantia em dinheiro, que, às  
vezes, é até quintuplicada. 
(D) A frequência obrigatória em curso de reciclagem 
equivale a uma renovação de habilitação do motorista 
rebelde e contumaz nas infrações, dentre outras 
hipótese. 
 
26. São elementos do sistema de freio: 
 
(A) Disco de fricção, aditivo, lonas de freio, pastilhas. 
(B) Cabos primários, cabo secundário, travas. 
(C) Cilindro mestre, disco, tambor. 
(D) Eixo primário, eixo secundário, trem de 
engrenagens.  
____________________________________________ 



27. Para saber se a bateria não está carregando 
adequadamente, você deve observar se: 
 
(A) O motor está com muita vibração. 
(B) A respectiva luz indicadora no painel acesa. 
(C) O motor está afogado. 
(D) O veículo está dando solavancos.  
____________________________________________ 
 
28. O bom funcionamento do veículo depende de 
manutenções e trocas de vários componentes, 
líquidos e lubrificantes. Indique abaixo os itens que 
devem ser verificados com maior frequência: 
 
(A) Nível de óleo de caixa de câmbio e lonas de freio. 
(B) Nível de óleo do motor, nível de água dos sistemas 
de arrefecimento e calibragem dos pneus. 
(C) Filtro de combustível e bom d’água. 
(D) Filtro de ar e velas de ignição. 
_____________________________________________ 
 
29. A falta de balanceamento das rodas pode 
acarretar: 
 
(A) Direção dura. 
(B) Trepidação no volante. 
(C) Rangido dos pneus nas curvas. 
(D) Chassi deformado. 
___________________________________________ 
 
30. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Cabreúva, o Servidor nomeado por cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público 
se tornará estável após transcorrido: 
 
(A) Os 30 (trinta) dias de experiência. 
(B) Os 90 (noventa) dias de experiência. 
(C) Os 2 (dois) anos de efetivo exercício. 
(D) Os 3 (três) anos de efetivo exercício. 
 
31. A Lei Orgânica do Município de Cabreúva define 
que o servidor público estável só perdera o cargo, 
EXCETO: 
 
(A) Em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado. 
(B) Mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 
(C) Mediante processo de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de Lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 
(D) Mediante prisão preventiva. 
 
32. De acordo com o artigo 139 da Lei Orgânica do 
município de Cabreúva, a acumulação remunerada 
de cargos públicos é proibida no seguinte caso: 
 
(A) Dois cargos de professor. 
(B) De um cargo de professor com outro, técnico ou 
cientifico. 
(C) Dois cargos ou empregos privados de profissionais 
de saúde, com profissões regulamentadas. 
(D) Dois cargos públicos. Exemplo: Motorista na 
Câmara Municipal e Motorista no Governo do Estado. 
 
 

33. Segundo o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Cabreúva, as propostas de emenda à 
Lei Orgânica, através da iniciativa popular, só 
poderá ser apresentada a Câmara quando houver a 
manifestação de pelo menos: 
 
(A) 1% (um por cento) do eleitorado local. 
(B) 5% (cinco por cento) do eleitorado local. 
(C) 10% (dez por cento) do eleitorado local. 
(D) 0,5% (meio por cento) do eleitorado local. 
 
34.  As Moções são proposições da Câmara a favor 
ou contra determinado assunto. As Moções podem 
ser de: 
 
(A) Protesto, repúdio, apoio e apelo. 
(B) Protesto, repúdio e apoio. 
(C) Protesto, repúdio, e apelo. 
(D) Repúdio, apoio e apelo. 
 
35. De acordo com o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Cabreúva, o uso da Tribuna por 
pessoas não integrantes da Câmara somente será 
facultado após o término da sessão ordinária, 
mediante inscrição prévia por: 
 
(A) 5 (cinco) minutos. 
(B) 10 (dez) minutos. 
(C) 15 (quinze) minutos. 
(D) 20 (vinte) minutos. 
 
36. No artigo 256 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Cabreúva define que os Vereadores, 
qualquer que seja seu número, tomarão posse na 
data legal, em sessão solene presidida pelo: 
 
(A) Presidente da Câmara. 
(B) Pelo Vereador mais idoso. 
(C) Pelo Vereador mais votado. 
(D) Pelo Prefeito Municipal. 
 
37. São direitos do Vereador, além de outros 
previstos na legislação vigente, EXCETO: 
 
(A) Inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, 
no exercício do mandato e na circunscrição do 
Município. 
(B) Remuneração Mensal Fiduciária. 
(C) Licenças, nos termos do que dispõe a Lei Orgânica 
Municipal. 
(D) Remuneração mensal condigna. 
 
38. Perderá o mandato o Vereador que: 
 
(A) Investido na função de Secretário ou Diretor 
Municipal ou ocupante de cargo da mesma natureza, 
que será considerado automaticamente licenciado, 
podendo optar pela remuneração da vereança. 
(B) Licenciado pela Câmara, nos termos do Regimento 
Interno. 
(C) Que comparecer em cada sessão legislativa pelo 
menos metade das sessões ordinárias. 
(D) Que sofrer condenação criminal em sentença 
transitada em julgado. 
 



39. A licença do cargo de Prefeito poderá ser 
concedida pela Câmara, mediante solicitação 
expressa do Chefe do Executivo, EXCETO: 
 
(A) Por motivo de doença, devidamente comprovada por 
médico. 
(B) Maternidade, paternidade, ou em razão de adoção, 
conforme dispuser a lei. 
(C) Para tratar de interesses particulares, por prazo 
indeterminado. 
(D) Em razão de serviço ou missão de representação do 
Município. 
 
40. As Comissões Permanentes da Câmara 
Municipal de Cabreúva, compostas bienalmente, 
são: 
 
I. Justiça e Redação. 
II. Economia e Finanças. 
III. Controle Financeiro e Orçamentário. 
IV. Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades. 
V. Educação, saúde e Assistência Social. 
 
Estão corretas as preposições encontradas em: 
 
(A) I, II, III e IV apenas. 
(B) II, III, IV e V apenas. 
(C) I, II, III, IV e V. 
(D) I, II, III e IV apenas.  
 

BOA SORTE! 
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