
Motorista

PROCESSO SELETIVO
Nº  02/2019

Organizadora:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
COLÔMBIA/SP

Tipo 1 - BRANCA

Tarde



Ꜿ 

     

 
2 

PROCESSO SELETIVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA/SP 

FUNÇÃO: MOTORISTA (T)  

FUNÇÃO: MOTORISTA 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O que os outros vão pensar? 
 

Quando eu era pequena, não tinha medo nenhum 
de bicho-papão, mula sem cabeça, bruxa malvada ou o 
diabo a quatro. Quem me aterrorizava era outro tipo de 
monstro. Eles atacavam em bando. Chamavam-se “os 
outros”.  

Nada podia ser mais danoso do que os outros. As 
crianças acordavam de manhã já pensando neles. Quer 
dizer, as crianças não: as mamães. Era com os outros que 
elas nos ameaçavam caso não nos comportássemos 
direito. Se não estudássemos, os outros nos chamariam 
de burros. Se não fôssemos amigos de toda a classe, os 
outros nos apelidariam de bicho do mato. E o pior é que 
as mães não mantinham a lógica do seu pensamento. 
“Mas mãe, todo mundo dorme na casa dos amigos.” “Eu 
lá quero saber dos outros? Só me interessa você!” Era de 
pirar a cabeça de qualquer um. Não víamos a hora de 
crescer para nos ver livres daquela perseguição.  

Veio a adolescência, e que desespero: descobrimos 
que os outros estavam mais fortes que nunca, ávidos por 
liquidar com nossa reputação.  

Não tinha escapatória: aos poucos fomos descobrindo 
que os outros habitavam o planeta inteiro, estavam de 
olho em todas as nossas ações, prontos para criticar nossas 
atitudes e ferrar com nossa felicidade.  

Hoje eles já não nos assustam tanto. Passamos por 
poucas e boas e, no final das contas, a opinião deles não 
mudou o rumo de nossa história. Mas ninguém em sã 
consciência pode se considerar totalmente indiferente a 
eles. Os outros ainda dizem horrores de nós. Ainda têm o 
poder de nos etiquetar, de nos estigmatizar. A gente bem 
que tenta não dar bola, mas sempre que dá vontade de 
entregar os pontos ou de chorar no meio de uma 
discussão, pensamos: “Não vou dar esse gostinho para os 
outros”.  

Está para existir monstro mais funesto do que aquele 
que poda nossa liberdade.  

(Carta Maior. Por Martha Medeiros. Agosto de 2003. Com 
adaptações.) 

 

Questão 01 
No trecho “Veio a adolescência, e que desespero: desco-
brimos que os outros estavam mais fortes que nunca, 
ávidos por liquidar com nossa reputação.” (3º§), a 
expressão “ávidos” significa: 
A) Aptos. 
B) Ansiosos. 
C) Assustados. 
D) Desesperados. 

Questão 02 
De acordo com as ideias do texto, podemos afirmar que 
a autora: 
A) Culpa as mães que inibem os filhos por causa de opinião 

alheia. 
B) Declara que nunca seremos indiferentes ao olhar que 

julga nossas ações. 
C) Revela que não consegue encarar totalmente o 

comentário alheio. 
D) Considera apropriado e válido se incomodar com os 

palpites dos outros. 
 
Questão 03 
Desde pequena, a autora considera a opinião dos 
outros: 
A) Opressiva, pois a mãe insistia em valorizar certos 

comentários. 
B) Indiferente, já que não atribuímos às pessoas o poder 

de nos rotular. 
C) Lamentável, porque a crítica alheia prejudicava e 

impedia a nossa felicidade. 
D Monstruosa, mais assustadora do que bicho-papão, a 

mula sem cabeça ou bruxa malvada. 
 
Questão 04 
“Ainda têm o poder de nos etiquetar, de nos estigmati-
zar.” (5º§) Nessa frase, o termo “estigmatizar” pode ser 
alterado, sem perda de sentido, por: 
A) Rotular. 
B) Enaltecer. 
C) Preservar. 
D) Completar. 
 
Questão 05 
Em “Quer dizer, as crianças não: as mamães.” (2º§), a 
expressão destacada tem o mesmo sentido de: 
A) Aliás. 
B) Ademais. 
C) Sem dúvida. 
D) Assim sendo. 
 
Questão 06 
“O sujeito é um termo essencial da oração sobre o qual 
se faz uma declaração e pode ser classificado em vários 
tipos, de acordo com o núcleo que apresenta.” Evidencia 
sujeito oculto: 
A) “Eles atacavam em bando.” (1º§) 
B) “As crianças acordavam de manhã já pensando neles.” 

(2º§) 
C) “(...) as mães não mantinham a lógica do seu pensa-

mento.” (2º§) 
D) “Não víamos a hora de crescer para nos ver livres 

daquela perseguição.” (2º§) 
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Questão 07 
No fragmento “Mas ninguém em sã consciência pode se 
considerar totalmente indiferente a eles.” (5º§), o termo 
destacado exprime circunstância de: 
A) Modo. 
B) Expectativa. 
C) Intensidade. 
D) Circunstância. 
 
Questão 08 
Em “Quer dizer, as crianças não: as mamães.” (2º§), os 
dois-pontos foram empregados para anunciar: 
A) Uma explicação. 
B) A dúvida da autora. 
C) Uma hipótese provável. 
D) O ponto de vista do leitor. 
 
Questão 09 
Há ERRO de grafia em: 
A) Não sabemos a real intensão por trás das opiniões das 

pessoas. 
B) É importante agir de acordo com os seus valores e 

convicções. 
C) Jamais considere a opinião dos outros por medo de 

julgamentos. 
D) Devemos considerar o que é realmente importante: os 

nossos ideais. 
 
Questão 10 
A expressão “ávidos” transcrita do texto é acentuada 
pela mesma razão que: 
A) Você. 
B) Lógica. 
C) Escapatória. 
D) Consciência. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 11 
Maurício alugou um apartamento em um prédio onde 
moram apenas matemáticos. Neste prédio, ele tem direito 
a uma vaga na garagem para colocar seu carro, mas o 
número da vaga foi passado a ele através da seguinte 
mensagem: 
 

“O número de sua vaga na garagem é composto pela dife-
rença entre as raízes da seguinte equação: 2x² – 70x = –600.” 
 

Qual é o número da vaga de Maurício? 
A) 5 
B) 6 
C) 7 
D) 13 
 
 
 

Questão 12 
Emily colocou um quadro em seu quarto contendo uma 
criptografia para lembrar de uma senha muito importante: 
a senha da sua conta bancária, que é composta por quatro 
dígitos numéricos. O quadro está representado no 
esquema, com a seguinte informação: 
 

As estrelas mostrarão o caminho 
 

 
 

Com base nestas informações, qual é a senha da conta 
bancária de Emily? 
A) 4513 
B) 4351 
C) 5314 
D) 4153 
 
Questão 13 
Gabriela deseja construir um chalé para passar os fins de 
semana com sua família. Para isso, ela comprou um terreno 
com medidas, em metros, dadas pelo polígono represen-
tado a seguir. 
 

 
 

Considerando que o terreno que Gabriela comprou possui 
um perímetro de 162 metros, qual é o valor de x? 
A) 12 m 
B) 15 m 
C) 16 m 
D) 18 m 
 
Questão 14 
No açougue de Frederico há 4 freezers, que são capazes de 
armazenar, em condições seguras, um total de 380 kg de 
carne. Caso Frederico adquira 3 novos freezers iguais para 
seu açougue, qual será o total de carne que poderá ser 
armazenado nas mesmas condições? 
A) 650 kg 
B) 665 kg 
C) 670 kg 
D) 675 kg 
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Questão 15 
Bruce deseja ir a um festival de música, um evento que ocorrerá durante 5 dias e será composto por diversas atrações com 
os diferentes estilos musicais, conforme tabela a seguir. 
 

Atrações Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 
1ª Rock Rap Samba Jazz Pop 
2ª Pop Reggae Country Rock Samba 
3ª Country Eletrônica Jazz Ópera Rap 

  

Ao avaliar o cronograma das atrações da tabela, Bruce decidiu sortear apenas dois dias para participar do festival. Se os 
sorteios destes dois dias forem realizados de forma aleatória e independente, a probabilidade de Bruce ir ao festival nos dias 
em que há atrações do estilo Rock está compreendida entre 
A) 0% e 10% 
B) 11% e 20% 
C) 21% e 45% 
D) 46% e 100% 
 
Questão 16 
Em relação aos conceitos e definições de geometria básica, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Um triângulo escaleno possui três lados congruentes. 
II. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo 

é igual a 360°. 
Assinale a alternativa correta. 
A) Apenas a afirmativa I está correta. 
B) Apenas a afirmativa II está correta. 
C) As duas afirmativas estão corretas. 
D) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 
Questão 17 
Aloísio deseja vender um de seus apartamentos e 
contratou um corretor de imóveis para avaliar e negociar a 
venda. O corretor de imóveis cobrou R$ 22.000,00 pela 
venda do apartamento, quantia correspondente a 11% do 
seu valor total. Com base nestas informações, qual valor 
Aloísio receberá na venda de seu apartamento? 
A) R$ 178.000,00 
B) R$ 188.000,00 
C) R$ 192.000,00 
D) R$ 200.000,00 
 
Questão 18 
Observe a sequência lógica a seguir. 
 

16 
 

64 

   

12 
 

36 

   

? 
 

75 
 

Assinale o elemento faltante desta sequência. 
A) 13 
B) 14 
C) 15 
D) 17 

Questão 19 
No armário de roupas de Yan há um compartimento 
reservado para peças de academia: camisetas e shorts que 
ele utiliza para treinar. Considerando que o total destas 
peças é 29 e que o número de camisetas é 5 unidades maior 
que o número de shorts, pode-se concluir que Yan possui 
quantas peças de camiseta neste compartimento do 
armário?  
A) 12 
B) 15 
C) 17 
D) 19 
 
Questão 20 
Reginaldo deseja colocar uma prateleira triangular de vidro 
no canto da parede de sua casa, conforme esquema a 
seguir. 
 

 
 

Considerando que o lado maior da peça de vidro é 100 cm 
e que o lado AB vale 50 cm, qual será o valor do menor 
ângulo interno formado neste vidro? 
A) 15° 
B) 20° 
C) 30° 
D) 45° 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
A floresta Amazônica perpassa por nove países, sendo a 
maior floresta tropical do mundo com um total aproxi-
mado de 5,5 milhões de km² de extensão. Mais da metade 
da sua vegetação, ou seja, 61%, encontra-se em território 
brasileiro. Em relação à floresta Amazônica, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A) Seus recursos naturais são:  madeira, borracha, castanha, 

peixe e minérios. 
B) Metade de sua vegetação abrange os estados do 

Amazonas e Roraima, apenas. 
C) O Conselho Nacional da Amazônia Legal foi transferido para 

o vice-presidente Hamilton Mourão. 
D) Tem grande importância ambiental para todo o planeta, 

sendo considerada o pulmão do mundo. 
 
Questão 22 
A voz que atendeu o ex-PM Élcio de Queiroz no condomínio 
Vivendas da Barra, horas antes do assassinato de Marielle 
Franco e do motorista Anderson Gomes, não é do porteiro 
que citou o Presidente Jair Bolsonaro na investigação, mas 
de outro funcionário; tal conclusão consta em laudo da 
Polícia Civil. 

(Disponível em:  
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/02/1

1/interna_politica,827311/caso-marielle-voz-que-liberou-elcio-nao-e-
de-porteiro-que-citou-bolso.shtml.) 

 

O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista 
Anderson Gomes ocorreu na seguinte cidade: 
A) Macaé. 
B) Nova Iguaçu. 
C) Rio de Janeiro. 
D) Duque de Caxias. 
 
Questão 23 
O termo impeachment significa “impedimento” e apareceu 
pela primeira vez na segunda metade do século XIV, já nos 
fins da Idade Média. No sistema presidencialista em 
vigência há a possibilidade de o Presidente da República 
ser afastado do poder em casos de crimes contra o bem 
público. Quais foram os presidentes do Brasil que sofreram 
impeachment? 
A) Dilma Rousseff e Michel Temer. 
B) Michel Temer e Luís Inácio Lula da Silva. 
C) Dilma Rousseff e Fernando Collor de Mello. 
D) Luís Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. 
 
Questão 24 
São municípios limítrofes a Colômbia, EXCETO: 
A) Guaíra. 
B) Planura. 
C) Guaraci. 
D) Ribeirão Preto. 
 
 

Questão 25 
A população brasileira está envelhecendo muito rapida-
mente, resultando em mais pessoas recebendo benefícios 
do que contribuindo para a Previdência. A Reforma da 
Previdência alterou a idade mínima de aposentadoria, 
assim como o tempo de contribuição. Os homens que 
ingressarem no mercado de trabalho depois da aprovação 
da Reforma terão que contribuir com o tempo mínimo de: 
A) 15 anos. 
B) 20 anos. 
C) 30 anos. 
D) 35 anos. 
 
Questão 26 
O Governador de São Paulo, _______________, participou 
em Dubai, de reunião com o CEO da Expo Dubai 2020, 
Najeeb Al-Ali. Eles discutiram a participação de São Paulo na 
feira organizada pelo Bureau International des Expositions. 
Com seis meses de duração, o evento de inovação e 
economia criativa acontece a partir de 20 de outubro, nos 
Emirados Árabes Unidos. 

(Disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-
noticias/comitiva-alinha-a-participacao-de-sao-paulo-na-expo-dubai-

2020/. Adaptado.) 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) José Serra 
B) João Doria 
C) Bruno Covas 
D) Geraldo Alckmin 
 
Questão 27 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) informa que a 
doença provocada pela infecção do novo coronavírus 
deverá ser chamada de Covid-19. A nomenclatura segue 
diretrizes internacionais que pedem para não se fazer 
referência a uma localização geográfica, um animal, um 
indivíduo ou grupo de pessoas. Qual é a doença inicial 
provocada pelo coronavírus? 
A) Diabetes. 
B) Muscular. 
C) Respiratória. 
D) Hipertensiva. 
 
Questão 28 
O príncipe Harry postou um comunicado, indicando que ele 
e sua família ficariam entre a Inglaterra e a América do 
Norte. Hoje, eles vivem no Canadá. A pedido da Rainha, a 
família deverá voltar ao Reino Unido para um evento da 
realeza. A atual rainha do Reino Unido é: 
A) Lady Di. 
B) Elizabeth II.  
C) Meghan Markle. 
D) Catherine Middleton. 
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Questão 29 
Onze pré-candidatos democratas disputam a vaga de quem 
irá concorrer à Presidência americana nas eleições de 
novembro. Os Estados Unidos têm como atual presidente: 
A) Joe Biden. 
B) Donald Trump. 
C) Barack Obama. 
D) Dwight Eisenhower. 
 
Questão 30 
Após 15 anos da morte da missionária americana Dorothy 
Stang, no município de Anapu, sudoeste do Pará, o número 
de homicídios na região segue uma tendência alarmante. 
Segundo o Comitê Dorothy, entidade que luta pelos direitos 
humanos no campo, nos últimos cinco anos, 19 pessoas já 
foram mortas no município por conflitos agrários. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/02/12/ 
apesar-da-morte-de-dorothy-as-pessoas-ainda-morrem-no-campo-

alerta-ambientalista.ghtml.) 
 

O estado do Pará pertence a qual região do Brasil? 
A) Norte. 
B) Sudeste. 
C) Nordeste. 
D) Centro-Oeste. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as funções de Nível Superior e Nível Médio 
Técnico; e, 30 (trinta) questões para as funções de Nível Fundamental Completo. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido está correto. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas para todas as funções terão duração de 4h (quatro horas). Este período abrange a assinatura e a transcrição das 
respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação desta Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referente à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 
Seletivo. 


