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ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE GABARITOS – CONCURSO PÚBLICO 01/2013 

 
O Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro torna públicos os GABARITOS das 
provas objetivas aplicadas em 15 de dezembro de 2013 do Concurso Público acima 
mencionado. 
O candidato que discordar do gabarito divulgado poderá interpor recurso nos dias 20 e 23/12 
conforme Edital de Abertura das Inscrições, em especial o Capítulo 6. 

 
Cód. 01.01 – Analista de Gestão Documental 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C B E A D B C A C B B D A B B A A B C A 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
B D C A D C A A B C B C A A A A D A B B 
 

Cód. 01.02 – Analista de Recursos Humanos 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C B E A D B C A C B A A C A A C E D C A 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C B B A A D D B E C C A C A * A E C A D 
 

Cód. 01.03 – Historiador 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C B E A D B C A C B B A C C D A A E E D 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C D B E E A A C D B D C E A D B C B E A 
 

Cód. 01.04 – Motorista 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C E D C A D E C A B D E B A C B A E B C 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C A E C A D C A B D B E A C A E A B D E 
 
* questão cancelada. 

                                                                                                         
                                                                                                             

                                                                                                 Rio Claro, 19 de dezembro de 2013. 
 

 
 

COMISSÃO ESPECIAL ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO 

 

Presidente- Ana Maria Penha Mena Pagnocca 

Membro- Nádia Cristina Picelli 

Membro- Eder Rodrigo Varussa 

Membro- Elenita Loureiro 

Membro- Gesner de Oliveira 
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto 
Sabe o SMS, as conhecidas mensagens de texto que você 
pode receber em seu celular ou enviar a partir dele, para 
outro celular? É com ele que conta o governo da Quênia, 
país da África, para proteger sua fauna, da qual fazem 
parte animais raros, ameaçados pela caça descontrolada e 
ilegal. Proteger reservas onde esses animais se encontram 
não é fácil; não é possível, por exemplo, cercar áreas 
muito grandes, nem há um número suficiente de oficiais 
para vigiá-las. Então o governo criou uma solução que 
confia no poder da tecnologia. Toda a área das reservas 
será monitorada por satélite e, ao haver uma invasão, 
patrulheiros receberão um SMS notificando onde ela 
ocorreu, podendo agir rapidamente contra os criminosos. 
Estima-se que o programa possa reduzir a caça ilegal em 
até 90%. 
 
01. Releia o texto e assinale a alternativa que indica 
corretamente a relação entre a expressão sublinhada e o 
significado apresentado. 
 
a) “para vigiá-las” = protegê-las. 
b) “reduzir a caça ilegal” = proibir. 
c) “Então o governo” = Em vista disso. 
d) “que você pode receber” = receberá. 
e) “sua fauna” = animais como gatos e cachorros. 

----------------------------------------------------------------------- 
 
02. Todas as palavras proparoxítonas devem receber 
acento gráfico. Assinale a alternativa em que as palavras 
obedecem a essa regra gramatical: 
 
a) É – você. 
b) áreas – Então. 
c) fácil – possível. 
d) número – país. 
e) África – satélite. 

--------------------------------------------------------------------- 
 
03. Analise as afirmativas a seguir: 
 
I. O estado autorizou a ___________ de terras aos homens 
do campo. 
II. Devido ao mau tempo, resolveram __________ a 
viagem programada. 
III. Após a tempestade, o submarino _____________ e os 
soldados avistaram a terra. 
 
Marque a opção CORRETA que completa as lacunas 
respectivamente. 
 
 
 

 
a) Sessão – deferir – emergiu. 
b) Cessão – diferir – imergiu. 
c) Seção – deferir – emergiu. 
d) Cessão – diferir – emergiu. 
e) Sessão – deferir – imergiu. 
------------------------------------------------------------------------- 
 
04. Assinale a alternativa que apresenta o antônimo correto 
para a palavra destacada no trecho abaixo. 
 
“O relatório mostra que outras cidades podem se beneficiar 
implementando  estratégias similares, como a medição 
anual e relato de emissões de gases do efeito estufa”. 
 
a) Parecidas. 
b) Corretas. 
c) Diferentes. 
d) Conhecidas. 
e) Autênticas. 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
05. Indique a alternativa correta quanto à divisão silábica: 
 
a) Su-bli-me. 
b) Su-bli-nhar. 
c) A-brup-to. 
d) Psi-co-lo-gia. 
e) Tun-gs-tê-nio. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
06. No trecho “A aprendizagem do amor começa na mais 

terna idade, entre mãe e filho.” a vírgula (,) foi utilizada para: 
 
a) Dar início a fala.  
b) Isolar explicações. 
c) Isolar gírias.  
d) Indicar uma pausa de curta duração. 
e) Marcar mudança de interlocutor. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
07. Na frase: … tivemos competência para viabilizá-la… o 
sinônimo de competência é: 
 
a) desafio. 
b) interesse. 
c) determinação. 
d) privilégio. 
e) capacidade. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
08. Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
verbal: 
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a) A mãe e seu filho foi fazer compras. 
b) Sumiu do arquivo vários documentos importantes. 
c) Vários de nós desistiram ainda na primeira etapa do 
concurso. 
d) Aconteceu, no ano passado, muitos acidentes de 
trânsito. 
e) Entre nós não existe problemas. 

---------------------------------------------------------------------- 
 
09. Observe: guarda-roupa > guarda-roupas. Dentre as 
alternativas, assinale aquela cujo plural é feito conforme o 
modelo apresentado. 
 
a) Puxa-saco. 
b) Pé-de-moleque. 
c) Azul-marinho. 
d) Cirurgião-dentista. 
e) Amor-perfeito. 

--------------------------------------------------------------------- 
 
10. Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
grafadas com z: 
 
a) bali....a/ improvi....o/ cateque....e/ bu....ina. 
b) amorti....ar/ gentile....a/ agoni....ar/ frie....a. 
c) campone....a/ baixe....a/ magre....a/ desli....e. 
d) eterni....ou/ fri....o/ coloni....ar/ brave....a. 
e) cicatri....es/ canali....o/ polone....es/ milane....a. 

-------------------------------------------------------------------- 
 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 
 
11. Sr. Roberto recebe R$ 5.000,00 por 25 dias de 
trabalho. Quanto receberia se tivesse trabalhado 06 dias a 
mais? 
 
a) R$ 5200,00. 
b) R$ 5600,00. 
c) R$ 6000,00. 
d) R$ 6200,00. 
e) R$ 6800,00. 

--------------------------------------------------------------------- 
 
12. Uma sacola suporta o peso de duas dúzias de laranjas 
ou 18 abacates. Se 12 abacates já estão na sacola, 
quantas laranjas poderão ainda ser colocadas no seu 
interior? 
 
a) 04. 
b) 06. 
c) 08. 
d) 09. 
e) 10. 
 
 
 

13. O preço de um televisor, à vista, é R$ 1.290,00. A loja 
também vende por R$ 1.450,00 em duas parcelas, sendo 
que a primeira parcela, a entrada, é a quarta parte do valor 
da segunda parcela que deve ser feita após 60 dias da 
compra. Na venda parcelada a taxa mensal de juros simples 
é: 
 
a) 6%. 
b) 8%. 
c) 16%. 
d) 12%. 
e) 12,4%. 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
14. O metro quadrado é uma região que tem 1 m de cada 
lado. Quantos centímetros quadrados têm essa região? 
 
a) 10.000. 
b) 100.000. 
c) 100. 
d) 1000. 
e) 10. 

------------------------------------------------------------------------- 
 
15. Mateus e Felipe resolveram coletar tampas de 
refrigerantes na rua para trocar por brindes. Mateus 
trabalhou 4 horas por dia, enquanto Felipe trabalhou 5 
horas por dia. No final do dia, haviam colhido 360 tampas de 
refrigerantes. Os dois resolveram repartir essa quantia 
proporcionalmente ao número de horas trabalhadas. 
Quantas tampinhas couberam a Mateus? 
 
a) 200 tampinhas  
b) 180 tampinhas  
c) 160 tampinhas  
d) 140 tampinhas  
e) 120 tampinhas 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
16. No restaurante sistema self-service Ajinomoto, uma 
pessoa pagou R$ 8,06 por uma refeição, cuja pesagem foi 
650g, então o preço por quilo é: 
 
a) R$ 10,80. 
b) R$ 12,40. 
c) R$ 15,50. 
d) R$ 16,20. 
e) R$ 20,46. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
17. Prof. Jorge comprou 86 caixas com 250 canetas em cada 
caixa, para distribuir entre os 4.300 alunos no dia das 
crianças. Quantas canetas receberá cada aluno? 
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a) 05. 
b) 04. 
c) 08. 
d) 06. 
e) 12. 

--------------------------------------------------------------------- 
 
18. Subtraindo 24 da soma das idades de Paulo e André, 
no ano de 2010, temos 41. Se Paulo nasceu em 1982, qual 
a idade de André: 
 
a) 23. 
 b) 32.  
c) 27.  
d) 24. 
e) 37. 

---------------------------------------------------------------------- 
 
19. Um Elevador pode carregar, por viagem, no máximo, 
560 quilogramas. Na fila para entrar nesse elevador há um 
grupo de pessoas que “pesam” juntas 6.160 quilogramas. 
A quantidade de viagens, no mínimo que devem ser feitas 
para que o elevador possa transportar todas as pessoas 
deve ser: 
 
a) 10 viagens. 
b) 11 viagens. 
c) 12 viagens. 
d) 14 viagens. 
e) 15 viagens. 

--------------------------------------------------------------------- 
 
20. Que fração de um real representa uma moeda de 25 
centavos: 
 
a) 1/2. 
b) 1/5.  
c) 1/4. 
d) 3/4. 
e) 2/5. 

------------------------------------------------------------------------- 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. O condutor ou passageiro que, de acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro, deixar de usar o cinto de 
segurança, estará cometendo infração: 
 
a) Média. 
b) Leve. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 
e) Levíssima. 
 
 
 

22. Assinale a alternativa que indica o significado do sinal de 
advertência abaixo. 

 
a) Passagem sinalizada de pedestres. 

b) Área escolar. 

c) Devagar crianças. 

d) Passagem sinalizada de escolares. 

e) Passagem exclusiva para deficientes. 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
23. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da 
velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições 
operacionais de trânsito e da via. 
b) As crianças com idade inferior a dez anos devem ser 
transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções 
regulamentadas pelo CONTRAN. 
c) Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo 
órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será 
permitida a circulação de bicicletas nos passeios. 
d) Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação 
de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, 
ciclo-faixa, ou acostamento, ou quando não for possível a 
utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no 
mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com 
preferência sobre os veículos automotores. 
e) É obrigatório o uso do cinto de segurança somente para o 
condutor em todas as vias do território nacional, salvo em 
situações regulamentadas pelo CONTRAN. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
24. O condutor envolvido em acidente de trânsito, sendo 
considerado culpado, além da punição deverá prestar 
exames de aptidão física e mental, de primeiros socorros e 
ainda: 
 
a) Exame de direção veicular. 
b) Exame teórico de legislação de trânsito, apenas. 
c) Curso de reciclagem, exame teórico e de direção veicular. 
d) Reciclagem sobre legislação de trânsito, apenas. 
e) Psicotécnico e curso de reciclagem. 

------------------------------------------------------------------------- 
 
25. O motorista poderá atingir nas vias coletoras, onde não 
existir sinalização indicadora de velocidade, até: 
 
a) 40 km/h. 
b) 50 km/h. 
 
31. A placa de sinalização abaixo se refere a: 
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c) 60 km/h. 
d) 70 km/h. 
e) 90 km/h. 

--------------------------------------------------------------------- 
 
26. Para o condutor defensivo, acidentes de trânsito são: 
 
a) Provocados por condutores inexperientes. 
b) Fatos noticiados em jornal que só acontecem com os 
outros. 
c) Fatalidades das quais só se escapam por sorte. 
d) Evitáveis, se os fatores de risco forem controlados. 
e) Tolerantes, mas colocando a segurança em primeiro 
lugar. 

---------------------------------------------------------------------- 
 
27. O que deve ser levado em consideração em primeiro 
lugar, ao socorrer uma vítima de um acidente? 
 
a) Uma possível parada cardio respiratória. 
b) Uma possível fratura exposta. 
c) A obstrução das vias aéreas. 
d) Uma possível lesão cerebral. 
e) Uma possível perfuração na membrana. 

--------------------------------------------------------------------- 
 
28. Uma pessoa foi atropelada e está caída no meio da 
rua. O que fazer em primeiro lugar? 
 
a) Sinalizar o local para evitar outros acidentes. 
b) Remover a pessoa para a calçada. 
c) Anotar a placa do carro que a atropelou. 
d) Tentar chamar algum parente da vítima. 
e) Chamar o resgate. 

---------------------------------------------------------------------- 
 
29. Devemos substituir as velas de cobre a cada: 
 
a) 05 mil quilômetros. 
b) 15 mil quilômetros. 
c) 25 mil quilômetros. 
d) 30 mil quilômetros. 
e) 40 mil quilômetros. 

--------------------------------------------------------------------- 
 
30. A imagem abaixo remete qual mensagem? 
 

 
 
a) Permitem ultrapassagens para os dois sentidos. 
b) Permite a ultrapassagem para um único sentido. 
c) Permite ultrapassagens e deslocamentos laterais. 
d) Não permite ultrapassagens e deslocamentos laterais. 
e) Pista reta e contínua, sem ondulações. 
 

 

 
a) Curva à direita. 
b) Curva acentuada à direita. 
c) Sentido obrigatório à direita. 
d) Entrada à direita. 
e) Vire à direita. 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
32. O mau hábito de se dirigir um veículo com o pé esquerdo 
apoiado no pedal de embreagem resulta, principalmente, 
em desgaste prematuro do seguinte componente:  
 
a) Disco. 
b) Coxim. 
c) Cabo. 
d) Platô. 
e) Colar. 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
33. A sinalização horizontal, na forma de faixas brancas ou 
amarelas na pista, é de fundamental importância para o 
fluxo de tráfego e para a segurança no trânsito. Numere a 
coluna acima com base nas informações da coluna abaixo. 
 
1. Linha simples tracejada. 
2. Linha dupla contínua. 
3. Linha dupla contínua e tracejada. 
4. Linha amarela ao lado do meio fio. 
 
___ Ultrapassagem proibida. 
___ Proibido estacionar. 
___Ultrapassagem permitida em apenas um sentido. 
___Ultrapassagem permitida em ambos os sentidos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de 
cima para baixo: 
 
a) 2, 4, 3, 1. 
b) 1, 4, 3, 2. 
c) 2, 4, 1, 3. 
d) 4, 3, 2, 1. 
e) 3, 4, 2, 1. 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
34. À noite, você viaja em um trecho de pista sinuosa, chove 
e sua visibilidade está prejudicada. A velocidade compatível 
com esta situação é: 
 
a) Aquela indicada nas placas de sinalização. 
b) A metade da velocidade máxima. 
 
e) Os veículos mais lentos, quando em fila, não precisam 
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c) Aquela que permita perceber riscos, e agir de imediato 
para controlar ou evitar o mesmo. 
d) A mesma que os outros veículos desenvolvem, pois não 
deve atrapalhar o fluxo. 
e) A 100 km/h, pois é uma velocidade segura. 

--------------------------------------------------------------------- 
 
35. Num cruzamento local, sem sinalização, você para seu 
carro (carro 01) enquanto outro carro (carro 02) vem da 
sua direita e também para, dando sinal de que entrará à 
esquerda, na pista em que você se encontra. Uma 
camionete (carro 03) para no mesmo cruzamento, mas 
agora vindo da sua esquerda. Segundo as leis de trânsito, 
qual seria a ordem de arrancada a ser seguida?  
 
a) 1º. Carro 02 / 2º. Carro 01 / 3º. Carro 03. 
b) 1º. Carro 01 / 2º. Carro 02 / 3º. Carro 03 
c) 1º. Carro 03/ 2º. Carro 02 / 3º Carro 01. 
d) 1º. Carro 02 / 2º. Carro 03 / 3º. Carro 01. 
e) 1º. Carro 01 / 2º. Carro 03 / 3º. Carro 02. 

--------------------------------------------------------------------- 
 
36. Acerca das normas gerais de circulação e conduta, 
analise: 
I. Quando não houver sinal, pedestres têm preferência 
sobre veículos. 
II. Ciclistas desmontados empurrando bicicletas são 
considerados pedestres. 
III. Em vias rurais, os pedestres deverão utilizar o 
acostamento contrário ao fluxo de veículos em fila única. 
Está (ao) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
 
a) II.  
b) I e III.  
c) I.  
d) II e III.  
e) I, II e III. 

---------------------------------------------------------------------- 
 
37. Sobre a ultrapassagem de veículos, assinale a 
alternativa correta. 
  
a) O condutor, ao perceber que outro veículo tem o 
propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando 
na faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita 
sem acelerar a marcha. 
b) O condutor poderá ultrapassar veículos em vidas com 
duplo sentido de direção, nos trechos em curvas, desde 
que com total segurança. 
c) O condutor que deseja ultrapassar veículo de transporte 
coletivo parado para embarque/desembarque de 
passageiros deverá aumentar a velocidade. 
d) O condutor poderá efetuar ultrapassagens nas 
interseções. 
 

aguardar distância suficiente entre si para permitir que os 
veículos que os ultrapassem se intercalem na fila com 
segurança. 

------------------------------------------------------------------------- 
 
38. Fazer uso de bebida alcoólica antes de dirigir é a ação 
mais criminosa do trânsito brasileiro. Grande parte das 
mortes, em acidentes de trânsito é provocada por 
motoristas alcoolizados (bêbados). Sobre os efeitos do 
álcool no condutor de veículos, é correto afirmar:  
 
a) Deixa o motorista mais alegre e capaz de improvisar 
frente a situações inesperadas. 
b) Exigem maior tempo de observação na avaliação das 
situações de trânsito, mesmos as corriqueiras. 
c) Apesar de diminuir a atenção do motorista, aumenta a 
velocidade de seus reflexos. 
d) Aumenta a percepção e os reflexos do condutor, desde 
que em doses socialmente aceitáveis. 
e) Estimula as atividades cerebrais, diminuindo o sono dos 
condutores. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
39. Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias é infração: 
 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 
e) Levíssima. 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
40. Sobre os cuidados com os pneus, analise: 
 
I. É necessário fazer o balanceamento, sempre que trocar os 
pneus ou notar vibrações no veículo e oscilações no volante. 
II. O estepe (pneu socorro) deve sempre estar em perfeitas 
condições. 
III. Pressões incorretas, principalmente abaixo do normal, 
causam desgaste prematuro e desestabilizam o veículo. 
Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativas: 
 
a) II.  
b) I e III.  
c) III.  
d) II e III 
e) I, II e III. 
 

 
 

*** BOA SORTE *** 

 


