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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA 
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Concurso Público Municipal 

Prova Escrita referente ao 
EDITAL nº 01/2012 para o Cargo 

de Motorista 
 

 
Orientações ao Candidato: 

 
1 - Esta é uma prova objetiva. Contém 25 (Vinte e Cinco) questões. Junto à prova, existirá o Cartão de 
Respostas que deverá, à caneta e sem rasuras, ser assinalado pelo candidato uma única alternativa 
para cada questão, de acordo com a opção desejada; 
2 – O Cartão de Respostas deverá ser assinado e preenchido com caneta esferográfica azul ou preta; 
NÃO deverá constar qualquer tipo de assinalamento fora do Cartão de Respostas. A falta de assinatura 
no cartão de Resposta levará automaticamente a Desclassificação do candidato. 
3 - O caderno de questões é o local para você desenvolver o seu raciocínio, podendo ser rabiscado 
e/ou rasurado; 
4 - Não será permitido o uso de máquina calculadora, aparelho de telefonia celular e similares; 
5 - Se necessitar afastar-se da sala durante a prova, chame o fiscal que ele providenciará alguém para 
acompanhá-lo; 
6 - Será permitido copiar a suas respostas no verso da ficha de inscrição, para fins de conferência com 
o gabarito oficial a ser divulgado conforme edital nº 01/2012; 
7 - Não deixe de assinar a ata de presença da prova e o cartão de resposta; 
8 - A não observância destas orientações implicará na desclassificação do candidato; 
9 - A prova terá duração de 3 (três) horas. 
10 – O Cartão de Resposta será corrigido por Leitura Ótica. 
  

Dados de Identificação: 
 

 
Nome completo do candidato: ___________________________________________ 
 
Nº de inscrição: _____________ 
 
Nº do documento de Identificação (RG): ____________________ 
 
 
Assinatura: ______________________________________ 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
                                                             O PERIGO DA RÁDIO-PEÃO 
 
     Ela está em toda parte. Nas empresas de todos os portes, sofisticadas, técnicas, canteiro de obras, chão de 1 
fábrica  daí o nome , nas universidades, nas famílias, na vizinhança, entre amigos e inimigos e, 2 
principalmente no ambiente governamental. Ela corre solta entre os políticos, que a alimentam e a usam como 3 
arma covarde contra os desafetos. 4 
     É a rádio-peão, o falatório, o diz-que-me-diz, o dizem à boca-pequena, ouvi dizer não sei de quem, mas é a 5 
mais pura verdade que... Boatos e maledicências andam céleres, e tal qual a velha brincadeira infantil do 6 
“telefone sem fio”, começam de um modo e logo são desvirtuados, chegando ao final da linha totalmente 7 
diferentes das suas versões originais. Aí é que está o perigo, já saem deformados de ............... e viram monstros 8 
ao passar de um ouvido para outro. 9 
     É muito difícil saber quem começa a espalhar um boato, pois há fofoqueiros em todos os ambientes. A 10 
característica  do seu comportamento é previsível. Eles sempre sabem das coisas, juram que a fonte é fidedigna. 11 
E não se dão ao trabalho de checar a origem e a veracidade do fato, simplesmente repassam, deturpando o que 12 
ouviram, sem perceber o estrago que podem causar à imagem da pessoa ou da empresa. 13 
     As pessoas adoram a rádio-peão, principalmente as do escalão mais baixo das hierarquias. Os motivos de 14 
sua existência são vários, quase todos calcados em nossas inseguranças e fraquezas. É o medo da perda do 15 
emprego, .................... por uma promoção não merecida, uma vingancinha contra o chefe autoritário, a 16 
concorrência que ameaça e assusta. A rádio-peão retrata a fragilidade dos relacionamentos humanos mal 17 
administrados, alimenta-se da inveja e da maldade, expõe vilania, covardia e até ingenuidade. 18 
     Jamais subestime o poder da fofoca e da maledicência, esteja atento e não as deixe crescer. 19 
 
                                                              (Excerto de: ZANNETI, Eloi. O perigo da rádio-peão. Amanhã. São Paulo,                                                  
                                                                                   abr. 2008.) 
 
 
ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA 

 
01. A alternativa cujas palavras completam 
adequadamente as lacunas, na ordem em que 
aparecem (linhas 8 e 16 ), é 
a) nacença  -  recentimento. 
b) nascença  -  ressentimento. 
c) nascença  -  recentimento. 
d) nacença  -  ressentimento 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
02. O vocábulo “céleres” (linha 6)  significa 
a) corretos.    
b) juntos. 
c) rápidos. 
d) separados. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 
 

03. O vocábulo “calcados” (linha 15)  pode ser 
substituído, conservando-se o sentido proposto pelo 
texto, por 
a) explorados.    
b) misturados. 
c) fundados. 
d) comparados. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
04. A palavra “humanos” (linha 17 ) é grafada com “h”. 
Assinale a alternativa em que ambas as palavras são 
escritas com “h”. 
a) ...úmido  -  ...otel. 
b) ...élice  -  ...orta. 
c) ...óspede  -  ...ontem. 
d) ...ino  -  ...eixo 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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05. A palavra “pessoas” (linhas 14) é escrita com “ss”. 
Assinale a alternativa em que as duas palavras 
também devem ser grafadas com “ss”. 
a) Demi...ão  -  discu...ão. 
b) So...ego  -  con...eqüência 
c) Admi....ão  -  rebuli..o. 
d) Assa...ino  -  exce...ão. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
06. O vocábulo “perigo” (linha 8) é grafado com “e”. 
Assinale a alternativa em que ambas as palavras 
devem ser completadas também com “e”. 
a) marc...neiro  -  ant...ontem. 
b) cum...eira  -  crân...o. 
c) d...sprevenido  -  per...quito. 
d) conf...ssionário  -  lamp...ão. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.   
 
07. Assinale a alternativa em que as palavras 
“fofoqueiros” (linha 10) e “fidedigna” (linha 11) estão 
com as sílabas separadas corretamente.  
a) Fo-fo-quei-ros,   fi-de-di-gna. 
b) Fo-fo-que-i-ros,  fi-de-di-gna. 
c) Fo-fo-que-i-ros,  fi-de-dig-na.    
d) Fo-fo-quei-ros ,   fi-de-dig-na,   
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
08. A palavra “famílias” (linha 2) está assinalada com 
acento agudo. Assinale a alternativa em que as duas 
palavras também devem receber esse mesmo acento. 
a) Cafezinho  -  sozinho. 
b) Farmacia  -  melancia. 
c) Relogio  -  alcool. 
d) Saida  -  anel. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
09. Assinale a alternativa em que a palavra , segundo 
as normas gramaticais, está corretamente flexionada 
em gênero. 
a) ”humanos”  (linha 17)  -  humanas. 
b) “boato “ (linha 10)  -  boata. 
c) “portes”  (linha 1)  -  portas. 
d) “emprego”  (linha 16)  -  emprega 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
10. Assinale a alternativa em que a palavra, segundo 
as normas gramaticais, está corretamente flexionada 
em número. 
a) “infantil” (linha 6)  - infantils. 
b) “previsível” (linha 11)  -  previsívels. 
c) “promoção” (linha 16)  -  promoçãos. 
d) “escalão” (linha 14)  -  escalãos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
 

Prova de Legislação  
 

11. Segundo ao Art. 6 da Lei nº. 9.503, são objetivos 
básicos do Sistema Nacional de Trânsito: 
I - estabelecer diretrizes da Política Internacional de 
Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao 
conforto, à defesa ambiental e à educação para o 
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; 
II - fixar, mediante normas e procedimentos, a 
padronização de critérios técnicos, financeiros e 
administrativos para a execução das atividades de 
trânsito; 
III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes 
de informações entre os seus diversos órgãos e 
entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a 
integração do Sistema. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
12. Segundo o Art. 19 da Lei nº. 9.503, compete ao 
órgão máximo executivo de trânsito da União, entre 
outros: 
I - cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a 
execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo 
CONTRAN, no âmbito de suas atribuições; 
II - supervisionar a implantação de projetos e 
programas relacionados com a engenharia, educação, 
administração, policiamento e fiscalização do trânsito e 
outros, visando à uniformidade de procedimento; 
III - expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira 
Nacional de Habilitação, os Certificados de Registro e o 
de Licenciamento trimestral mediante delegação aos 
órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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13. Segundo o Art. 21 da Lei n. 9.503, compete aos 
órgãos e entidades executivos rodoviários da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no 
âmbito de sua circunscrição, entre outros: 
I - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito 
de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 
desenvolvimento da circulação e da segurança de 
ciclistas; 
II - promover e participar de projetos e programas de 
educação e segurança, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo DETRAN; 
III - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e 
compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas à unificação do licenciamento, 
à simplificação e à celeridade das transferências de 
veículos e de prontuários de condutores de uma para 
outra unidade da Federação; 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item I está incorreto. 
b) Apenas o item II está incorreto. 
c) Apenas os itens II e III estão incorretos. 
d) Apenas os itens I e III estão incorretos. 
e) Todos os itens estão incorretos. 

 
14. Segundo o Art. 29 da Lei n. 9.503, o trânsito de 
veículos nas vias terrestres abertas à circulação 
obedecerá às seguintes normas, entre outros: 
I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, 
admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas; 
II - quando uma pista de rolamento comportar várias 
faixas de circulação no mesmo sentido, são as da 
direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais 
lentos e de maior porte, quando não houver faixa 
especial a eles destinada, e as da esquerda, 
destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos 
veículos de maior velocidade; 
III - o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e 
nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se 
adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de 
estacionamento; 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Segundo o Art. 40 da Lei n. 9.503, o uso de luzes 
em veículo obedecerá às seguintes determinações: 
I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, 
utilizando luz alta, durante a noite e durante o dia nos 
túneis providos de iluminação pública; 
II - nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz 
alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo; 
III - 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. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item I está incorreto. 
b) Apenas o item III está incorreto. 
c) Apenas os itens II e III estão incorretos. 
d) Apenas os itens I e III estão incorretos. 
e) Todos os itens estão incorretos. 

 
16. Segundo o Art. 5º, da lei Orgânica do Município de 
Itapuca, a autonomia do Município se expressa: 
I – pela eleição direta dos Vereadores, Prefeito e Vice-
Prefeito; 
II – pela administração própria no que respeite ao 
interesse local; 
III - Pela adoção de legislação própria. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
17. Segundo o Art. 23, perderá o mandato o Vereador, 
entre outros. 
I – utilizar-se do mandato para a prática de atos de 
corrupção, de improbidade administrativa ou 
atentatórios ás instituições; 
II – proceder de modo incompatível com a dignidade da 
Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública; 
III – deixar de comparecer, em cada período legislativo, 
sem motivo justificado e aceito pela Câmara, á terça 
parte das sessões ordinárias ou a cinco sessões 
extraordinárias; 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item III está correto. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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18. Segundo o Art. 35, da Lei Orgânica do Município 
de Itapuca, serão objeto ainda, de deliberação da 
Câmara de Vereadores, na forma do Regimento 
Interno, entre outros. 
I – autorizações;  
II – indicações; 
III – requerimento; 
IV – pedidos de aumento; 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item II está correto. 
b) Apenas o item IV está correto. 
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
19. Segundo o Art. 48, da Lei Orgânica do Município 
de Itapuca, o Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos 
para mandato de _____________ anos na forma 
disposta na legislação eleitoral. 
Preencha a lacuna corretamente: 
a) 02 (dois). 
b) 03 (três). 
c) 04 (quatro). 
d) 05 (cinco). 
e) 06 (seis). 
 
20. Segundo o Art. 52, da Lei Orgânica do Município 
de Itapuca, compete privativamente ao Prefeito, entre 
outros. 
I – representar o Município em juízo e fora dele; 
II – nomear e exonerar os titulares dos caros e funções 
do Executivo, bem como, na forma da lei, nomear os 
diretores da autarquias e dirigentes das instituições das 
quais o Município participe; 
III – iniciar o processo legislativo na forma e nos casos 
previsto nesta Lei Orgânica; 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item III está correto. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
21. Segundo o Art. 11, da Lei Municipal Nº 0397/2004 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos do Município e dá outras providências, o prazo 
de validade do concurso será de até ____________, 
prorrogável, uma vez, por igual prazo. 
Preencha a lacuna corretamente: 
a) três anos. 
b) dois anos. 
c) cinco anos. 
d) um ano. 
e) nove anos. 
 

22. Segundo o Art. 32, da Lei Municipal Nº 0397/2004 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos do Município e dá outras providências, o 
aproveitamento de servidor que se encontrar em 
disponibilidade há mais de _________ meses 
dependerá de prévia comprovação de sua capacidade 
física e mental, por junta médica oficial. 
Preencha a lacuna corretamente: 
a) treze. 
b) cinco. 
c) doze. 
d) dois. 
e) seis. 
 
23 Segundo o Art. 77, da Lei Municipal Nº 0397/2004 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos do Município e dá outras providências, o 
servidor que receber diárias e não se afastar da sede, 
por qualquer motivo, ficará obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de _____ dias. 
Preencha lacuna corretamente: 
a) dois. 
b) três. 
c) quatro. 
d) cinco. 
e) seis. 
 
24. Segundo o Art. 79, da Lei Municipal Nº 0397/2004 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos do Município e dá outras providências, a ajuda 
de custo não poderá exceder o dobro do vencimento 
do servidor, salvo quando o deslocamento for para o 
exterior, caso em que poderá ser até de ___________ 
vezes o vencimento, desde que arbitrada 
justificadamente. 
Preencha a lacuna corretamente: 
a) duas. 
b) quatro. 
c) seis. 
d) oito. 
e) dez. 
 
25. Segundo o Art. 83, da Lei Municipal Nº 0397/2004 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos do Município e dá outras providências, a 
gratificação natalina será paga até o dia ________ do 
mês de dezembro de cada ano. 
Preencha a lacuna corretamente: 
a) cinco. 
b) dez. 
c) quinze. 
d) vinte. 
e) Vinte e cinco. 
 
 


