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SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA
PREFEITURA DE PETROLINA (NÍVEL FUNDAMENTAL)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
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ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com

o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário,

notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 20 (vinte) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográficac.

ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no7.

Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão8.

com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas  devidamente10.

preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 8

QUESTÃO 1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os usuários das vias terrestres devem realizar atos que possam
constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos.
II. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 2 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os usuários das vias terrestres devem abster-se de obstruir o
trânsito  ou  torná-lo  perigoso,  atirando,  depositando  ou
abandonando  na  via  objetos  ou  substâncias,  ou  nela  criando
qualquer outro obstáculo.
II .  Antes  de  iniciar  qualquer  manobra  que  implique  um
deslocamento lateral, o condutor deve evitar indicar seu propósito,
seja  por  meio  da  luz  indicadora  de  direção  de  seu  veículo  ou
fazendo gesto convencional de braço.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 3 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  condutor  deverá  guardar  distância  de  segurança  lateral  e
frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao
bordo da pista.
II. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-
se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da
via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando
sua posição, sua direção e sua velocidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos
e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de
circulação,  parada,  estacionamento  e  operação  de  carga  ou
descarga.
II.  Os  veículos  precedidos  de  batedores  não  têm prioridade  de
passagem em nenhum momento.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo
por razões de segurança.
II. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote
lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres
que por ela estejam transitando.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 6 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O condutor e os passageiros podem abrir  a porta do veículo,
deixá-la aberta ou descer do veículo mesmo quando isso constitui
perigo para eles ou para outros usuários da via.
II.  Nas  paradas,  operações  de  carga  ou  descarga  e  nos
estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do
fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da
calçada  (meio-fio),  admitidas  as  exceções  devidamente
sinalizadas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 7 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No Brasil,  a circulação de veículos nas vias terrestres far-se-á
pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente
sinalizadas.
II. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o
condutor não deve verificar a existência e as boas condições de
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do
veículo  não  deve  demonstrar  prudência  nem  transitar  em
velocidade moderada.
II.  Durante a noite,  em circulação,  o condutor não deve manter
acesa a luz de placa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 9 a 20

QUESTÃO 9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O resultado da subtração 333 - 66 é superior a 281.
II. Se uma escola municipal possui 12 professores de português, 17
professores  de  matemática,  8  professores  de  ciências  e  7
professores de história, então o seu corpo docente compreende
mais de 41 profissionais.
III. O resultado da expressão 7 + 14 + 28 + 56 é inferior a 135.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O resultado da subtração 12 + [35 - (10 + 2) +2] é superior a 39.
II. Se 1 laranja custa R$ 1,52, então 13 laranjas custarão mais de
R$ 18,25.
III. O resultado da subtração 1.234 - 567 é inferior a 890.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Uma escola possui 9,7L de água sanitária. Se diariamente são
consumidos 0,35L desse produto nas atividades de higienização,
então o estoque atual  será suficiente para mais de 26 dias de
limpeza.
II. Na cozinha de uma escola municipal foi preparada uma salada
contendo 76 pedaços de tomate. Se cada aluno receber 4 pedaços,
será possível servir até 19 alunos com esse alimento.
III. O resultado da subtração 231 - 89 é superior a 137.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O resultado da expressão 11 + 22 + 44 é superior a 88.
II. Se 1L de diesel custa R$ 2,75, então 178L desse combustível
custarão mais de R$ 512.
III.  Se  uma embarcação  consome 3L  de  diesel  por  quilômetro
percorrido, então ela consumirá mais de 168L para percorrer 57
km.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Se  1  ônibus  comporta  38  passageiros,  então  12  ônibus
comportarão mais de 420 passageiros.
II. O resultado da expressão 9 + 18 + 36 + 72 é superior a 133.
III. Na cozinha de uma escola municipal foram produzidos 5,4 kg de
feijão.  Se  cada  aluno  recebe  uma  porção  de  0,12  kg  desse
alimento, então mais de 42 alunos poderão consumir feijão nessa
escola.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Uma porção de 980 gramas de chocolate em pó pode ser dividida
em 35 porções menores com 32 gramas, cada.
II. Um carro possui 42L de gasolina em seu tanque. Se diariamente
são consumidos 5,8L desse combustível em percursos diversos,
então esse veículo poderá ser utilizado por mais de 9 dias antes de
precisar reabastecer.
III. Se 1 kg de batatas custa R$ 8,32, então 89 kg desse alimento
custarão mais de R$ 750.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Fiscalização

A  marinha  do  Brasil,  através  da  Agência  Fluvial,  iniciou  a
intensificação  da  'Operação  verão',  nas  Ilhas  do  Rio  São
Francisco  em  Petrolina,  no  Sertão  de  Pernambuco.  A  ação
pretende reduzir o número de ocorrências de acidentes, assim
como conscientizar a população sobre os riscos e cuidados que
se  deve  ter  tanto  em  relação  aos  banhistas,  como  para  os
condutores  de  embarcações  e  motos  aquáticas.  A  operação
segue até o dia 5 de março.
Fonte: g1.globo.com (com adaptações).

QUESTÃO 15 • Com base no texto 'Fiscalização', leia as afirmativas
a seguir:
I. O texto afirma que a 'Operação verão' será cancelada no dia 5 de
março  por  falta  de  recursos  financeiros  do  governo  de
Pernambuco.
II. A partir da leitura do texto, conclui-se que, entre outros objetivos,
a ação da Marinha do Brasil busca conscientizar a população sobre
os cuidados no uso de motos aquáticas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 16 • Com base no texto 'Fiscalização', leia as afirmativas
a seguir:
I.  Segundo  o  texto,  a  'Operação  verão'  busca  conscientizar  os
agricultores  de  Petrolina,  no  Sertão  de  Pernambuco,  sobre  os
riscos do câncer de pele.
II.  Segundo o texto,  reduzir  o  número de acidentes envolvendo
embarcações e motos aquáticas é um dos objetivos da 'Operação
verão'.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.



Instituto ADM&TEC | PREFEITURA DE PETROLINA (NÍVEL FUNDAMENTAL) v.Audit.: E00099E03

MOTORISTA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS - Página 4 de 5 v.663/2019

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 17 • Com base no texto 'Fiscalização', leia as afirmativas
a seguir:
I. Segundo o texto, a ação realizada pela Marinha do Brasil tem por
objetivo promover a segurança no transporte fluvial na região.
II.  O texto afirma que a Marinha do Brasil  iniciou as ações da
'Operação verão' em 5 de março.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 18 • Com base no texto 'Fiscalização', leia as afirmativas
a seguir:
I. O texto afirma que a ação da Marinha do Brasil tem por objetivo
elevar a segurança dos banhistas no Rio São Francisco.
II. Através da leitura do texto, podemos afirmar que a 'Operação
verão'  é  realizada pelo  governo do estado de Pernambuco,  em
parceria com o Exército Brasileiro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 19 • Com base no texto 'Fiscalização', leia as afirmativas
a seguir:
I. O texto descreve uma ação com data de término previamente
definida.
II. De acordo com o texto, a ação descrita na notícia é voltada para
uma região geográfica delimitada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 20 • Com base no texto 'Fiscalização', leia as afirmativas
a seguir:
I. De acordo com o texto, a 'Operação verão' busca elevar o número
de ocorrências de acidentes nas ilhas do Rio São Francisco, em
Petrolina.
II. A partir do texto, infere-se que elevar os riscos aos banhistas e
aos  condutores  de  embarcações  é  o  principal  objetivo  da
'Operação verão'.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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RASCUNHO


