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INSTRUÇÕES

-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem cometer
rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal. Poderá ser levado somente o
gabarito provisório de respostas.
- Ao entregar a prova o candidato deverá deixar o prédio e não poderá utilizar os sanitários.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2022

Função: Motorista
Português
SÃO FRANCISCO
Lá vai São Francisco pelo caminho,
de pé descalço, tão pobrezinho.
Dormindo à noite junto ao moinho,
bebendo água do ribeirinho.
Lá vai São Francisco de pé no chão,
levando nada no seu surrão.
Dizendo ao vento: Bom dia amigo!
Dizendo ao fogo: Saúde irmão.
Lá vem São Francisco pelo caminho,
levando ao colo Jesus Cristinho,
fazendo festa no menininho,
contando histórias pros passarinhos.
Lá vai São Francisco pelo caminho...

Título original "São Francisco" de Vinícius de Morais e Paulo Soledade
Versão cantada por Ney Matogrosso

1-Os autores falam da vida de São Francisco de Assis, demonstram que ele é pobre pois:
I-Ele está descalço.
II-Nada leva ao seu surrão.
III-Leva no colo Jesus Cristinho
IV-Fala com o vento e o fogo.
São corretas:
a) I e II
b) II e III
c) I, II e III
d) I, II, III e IV
2-A palavra Surrão, usada no poema, dá o sentido de:
a) Sujeira
b) Bolsa de couro usada pelos pastores
c) Coberta
d) Pé-no-chão
3-Pelo poema São Francisco está:
a) Triste porque é muito pobre.
b) Desanimado porque fala sozinho.
c) Animado levando no colo Jesus Cristinho.
d) Infeliz.

4-A separação da palavra ribeirinho é;
a) Ri-bei-ri-nho
b) Ri-be-i-ri-nho
c) Ribei-rinho
d) Ribei-ri-nho
5-Assinale a alternativa em que os dois substantivos estão no masculino plural.
a) Céu – dias
b) Passarinhos- ventos
c) Redes – pés
d) Luz – rostos
6-Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente.
a) água -caza - cachorro
b) ideia - licheiro -higienizado
c) detergente -licho - desinfetante
d) casa - limpeza – lixo
7-Assinale a alternativa em que o plural do substantivo está correto.
a) O cão – os cãos
b) O troféu – os troféis
c) O pagão – os pagões
d) O cristão – os cristãos
8-Na frase “Dez entre seis brasileiros preferem carne”, o verbo contém quantas vogais?
a) 2
b) 3
c) 4
d) Não há verbo na frase dada
9-Dentre as frases abaixo, a única correta é:
a) Está chovendo, mas nós vai ficar aqui.
b) Está chovendo , mas nós vamos ficarmos aqui.
c) Está chovendo, mas nós vamos ficar aqui.
d) Está chovendo, mas vamos ficarmos aqui.
10-Qual o antônimo de chorona?
a) Risonha
b) Birrenta
c) Manhosa
d) Instável

Conhecimentos Gerais
11-Quais destes bairros são pertencentes ao Município de Queluz, assinale a alternativa
correta:
a) Figueira, São João e Mantiqueira.
b) Alto Santo Cruzeiro, Villa Nova e Morro do Rocio.
c) Vigor, Figueira e Porteira.
d) Nova Queluz, Alto do Cristo e São Sebastião.

12-Qual o nome correto da Ponte central sobre o Rio Paraíba do Sul?
a) Ponte Governador Bruno Covas;.
b) Ponte Governador Mário Covas.
c) Ponte Prefeito Mario Fabri.
d) Ponte Prefeito José Edson Torino.
13-Qual o nome do Centro Cultural do Município de Queluz, assinale a alternativa
correta:
a) Centro Cultural João Baptista de Mello e Souza.
b) Centro Cultural Lyrio Panicali.
c) Centro Cultural Natal da Portela.
d) Centro Cultural Malba Tahan.
14-Qual o nome da personalidade histórica retratada no busto instalado na Praça Portugal no
Município de Queluz/SP?
a) Dom Pedro II;.
b) Dom Pedro I.
c) Dom João VI.
d) Dom Pedro V.
15-De que ano é datada a construção da Igreja Matriz de São João Batista do Município de
Queluz/SP?
a) 1800
b) 1842
c) 1830
d) 1876
16-Morreu na madrugada de 5 de agosto de 2022 o ator, escritor, humorista, diretor e
apresentador de televisão, aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São
Paulo. Trata-se de:
a) Chico Anísio.
b) Gugu Liberato.
c) Jô Soares.
d) Paulo Gustavo.
17-Segundo o artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Queluz: “O Poder Executivo é
exercido pelo Prefeito, eleito para um mandato de
, na forma estabelecida
pela Constituição Federal.” Preenche corretamente a lacuna:
a) três anos.
b) quatro anos.
c) cinco anos.
d) seis anos.
18-A Copa do Mundo 2022 será realizada:
a) Síria
b) Inglaterra
c) França
d) Catar
19-A Guerra da Rússia com a Ucrânia completou recentemente ( agosto de 2022)
a) 6 meses
b) 1 ano
c) 2 anos
d) 3 meses

20-O valor mensal atual do Vale Gás, programa brasileiro, é de;
a) R$ 125,00
b) R$ 120,00
c) R$ 110,00
d) R$ 130,00

Conhecimentos Específicos
21-Quais cuidados deve se tomar em casos de acidentes com vítimas?
a) retirar a vítima do carro o mais rapidamente possível.
b) interditar os dois sentidos da via onde ocorreu o acidente.
c) isolar, sinalizar o local e chamar ajuda.
d) levar a vítima para o hospital.
22-Assinale a afirmativa CORRETA:
a) Para se ultrapassar um ônibus que está parado, efetuando embarque e desembarque deve-se
reduzir a velocidade e buzinar com intensidade para alertar os pedestres.
b) Pode-se falar ao celular dirigindo, desde que conectado por fio ao ouvido, já que essa forma
não reduz a atenção do condutor e não apresenta risco de acidente.
c) Ao entardecer é recomendado que o condutor reduza a velocidade e preste mais atenção ao
trânsito, pois nesse horário do dia há redução na velocidade do pensamento.
d) Para dirigir com segurança, o condutor deve ter habilidade ao dirigir, conhecer as regras de
trânsito e cooperar com os demais usuários da via.
23-Ao observar um obstáculo a sua frente, o motorista deve:
a) manter a velocidade e mudar de faixa, sem necessidade de sinalização.
b) manter a velocidade e frear bruscamente quando estiver próximo do obstáculo.
c) reduzir a velocidade, sinalizar e trocar de faixa.
d) aumentar a velocidade e mudar de faixa, sem necessidade de sinalização pois o obstáculo
ainda está longe.
24-Em via arterial não sinalizada, qual a velocidade máxima que o condutor pode trafegar?
a) 50 km/h
b) 60 km/h
c) 70 km/h
d) 80 km/h
25-Em qual situação é permitida a ultrapassagem pela direita?
a) nos casos em que o veículo da frente permita sua ultrapassagem.
b) nos casos em que o veículo da frente não permita sua ultrapassagem.
c) nos casos em que o veículo da frente esteja na faixa apropriada e dê sinal de que vai entrar à
esquerda.
d) nos casos em que o veículo da frente não consiga reconhecer que você quer ultrapassá-lo.

26-São infrações gravíssimas:
a) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, usar veículo para
arremessar sobre os pedestres água ou detritos.
b) Parar sobre faixa destinada a pedestres, ter seu veículo imobilizado na via por falta de
combustível.
c) Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto, parar nas pontes.
d) Ultrapassar pela contramão nos viadutos, dirigir veículo com CNH de categoria diferente da do
veículo.
27-Ao fazer curvas em rodovias, para maior segurança, o condutor deve ________ a velocidade
antes da curva, movimentar o volante de forma _______ e acelerar ________. Preenche as
colunas corretamente, respectivamente:
a) reduzir, brusca, rapidamente.
b) reduzir, suave, gradativamente.
c) aumentar, suave, rapidamente.
d) aumentar, brusca, gradativamente.
28-São técnicas de direção defensiva:
a) conhecimento mecânico, conhecimento técnico, conhecimento pessoal.
b) experiência com o veículo, habilidade manual, inspeção.
c) compreensão, tentativa, investigação, observação.
d) conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação.
29-A placa R-28 indica:

a) proibido mudar de faixa.
b) sentido duplo de circulação.
c) retorno à frente.
d) proibido virar.
30-A placa A-37 indica:

a) altura limitada.
b) largura limitada.
c) peso limitado.
d) tamanho limitado.

