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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“MOTORISTA CAT. “C” E “D” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Analise a seguinte placa de trânsito:  

 

A placa acima denominada R-33, indica ao motorista:  

A) Sentido Circular na rotatória. 

B) Sentido de rotatória dupla. 

C) Rotatória circular à frente. 

D) Rotatória obrigatória à esquerda. 

 

02. O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) é o órgão: 

A) Do DETRAN nos municípios do interior dos estados, tem a responsabilidade de exigir e impor 

a obediência e o devido cumprimento da legislação de trânsito no âmbito de sua jurisdição. 

B) Departamento Estadual de Trânsito, cuja função é: Fiscalizar o trânsito de veículos terrestres; 

Determinar normas para a formação e fiscalização de condutores. 

C) Máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, com sede no Distrito 

Federal. Tem por competência, entre outras atividades, estabelecer às normas 

regulamentares as diretrizes da Política Nacional de Trânsito; coordenar os órgãos do Sistema 

Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. 

D) Autônomo e colegiado responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra a decisão 

da autoridade do trânsito que impôs a penalidade. 

 

03. Nos primeiros socorros, são procedimentos básicos de emergência que devem ser seguidos em 

caso de acidentes com vítimas, exceto: 

A) Rápida avaliação da vítima. 

B) Imobilização e transporte da vítima até o hospital mais próximo, mesmo sem 

acompanhamento de um profissional de saúde. 

C) Isolamento e sinalização do local. 

D) Solicitação de um serviço de emergência local. 

 

04. O sistema de arrefecimento é responsável: 
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A) Por manter o carro a uma temperatura ideal de funcionamento – sempre na faixa dos 90º 

Celsius. 

B) Por recolher os gases e envia-los para o tubo de descarga, interligar as peças do sistema e sua 

função basicamente é reduzir o barulho gerado pelo motor. 

C) Pela transformação de energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. 

D) Pela ventilação e exaustão forçada renova o ar de espaços fechados por ventiladores ou 

insufladores. 

 

05. São peças pertencentes do sistema elétrico de um veículo os seguintes componentes: 

A) Bateria, pastilha e tambor. 

B) Água, pneus e óleo. 

C) Tambor, disco e pastilha. 

D) Fusível, bateria e alternador. 

 

06. Conforme o Código Brasileiro de Trânsito, em seu artigo 14º, compete aos Conselhos Estaduais 

de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE: 

(__) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; 

(__) Apenas fiscalizar normas no âmbito das respectivas competências municipais; 

(__) Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de 

trânsito; 

(__) Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. 

Classifique em verdadeiro (V) e falso (F) e assinale a alternativa correta: 

A) V – F – V – F. 

B) V – F – V – V. 

C) F – V – V – F. 

D) F – V – V – V. 

 

07. Para manter uma convivência saudável no seu ambiente profissional, o motorista deverá seguir 

algumas regras no desempenho de sua função. Recomenda-se ao condutor que: 

A) Não jogue papéis, latinhas ou quaisquer lixos pela janela, sejam no estacionamento ou na rua, 

e quando estacionar, ocupe somente uma vaga. 

B) Estacione em local que não seja permitido, e quando estacionar, ocupe somente uma vaga. 

C) Jogue papéis, latinhas ou quaisquer lixos pela janela, sejam no estacionamento ou na rua, e 

não dê passagem a outro veículo em nenhuma hipótese. 

D) Seja educado e não dê passagem a outro veículo em nenhuma hipótese, respeite as vagas 

privativas sempre que houver algum condutor necessitando usar a vaga. 
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08. Segundo o Art. 26 das Normas Gerais de Circulação e Conduta, os usuários das vias terrestres 

devem:  

I - Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas 

ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;  

II - Obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou 

substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo.  

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas o item I está correto. 

C) Ambos os itens estão corretos. 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

09. Para evitar a utilização de veículos oficiais de maneira irregular, e obter o melhor controle do 

combustível utilizado, deve-se: 

A) Evitar a prática de atos lesivos ao patrimônio público e a consequente nulidade, evitando o 

desvio de finalidade pública. 

B) Editar Instrução Normativa buscando regulamentar a rotina de funcionamento do setor ou 

encarregado do patrimônio 

C) Autorizar o abastecimento de veículos em postos de gasolina de qualquer parte da região. 

D) Elaborar e garantir o preenchimento de mapas individuais de controle de quilometragem e 

consumo de combustível, fazendo comparativos mensais. 

 

10. Para maior durabilidade do sistema de freios do veículo, uma das instruções que o condutor deve 

seguir é: 

A) Checar o fluido do freio somente durante a manutenção anual. 

B) Verificar as pastilhas a cada 30.000 quilômetros rodados. 

C) Nunca descer uma ladeira com o carro desengatado, ou seja, em ponto morto. 

D) Ao se aproximar de semáforos ou cruzamentos, recomenda-se retirar o pé do acelerador, e 

desengatar a marcha. 

 

11. Em caso de acidentes, uma dos procedimentos fundamentais a serem realizados para sinalizar o 

local do acidente é: 

A) Inicie seu contato com a vítima faça tudo sempre com base em duas atitudes: informe e 

observe. 

B) Inicie a sinalização em um ponto em que os motoristas ainda não possam ver o acidente. 
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C) Manter a interrupção do tráfego, isto é, apesar do afunilamento provocado pelo acidente, deve 

sempre ser mantida uma via segura para os veículos passarem. 

D) Não demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. 

 

12. Sobre direção defensiva, complete a lacuna e assinale a alternativa correta: 

“Para realizar uma curva, diminua a velocidade, com __________________, usando o freio e, se necessário, 

reduza a marcha, ________________ entrar na curva e de iniciar o movimento do ___________________.” 

A) Antecedência – antes de – volante. 

B) Prudência – após – câmbio. 

C) Retraso – após – volante. 

D) Atraso – antes de – câmbio. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Analise a Imagem abaixo: 

 

Analisando a imagem e seu contexto, é correto entender que: 

A) O personagem está confuso se vai ou não entrar no estabelecimento, pois em sua vida nunca 

entrou em uma loja de calçados. 

B) Ao perceber que se tratava de uma loja de calçados, o personagem ficou confuso ao ler o nome 

do estabelecimento (“Meia-Sola”), deixando-o em dúvida sobre a qualidade dos calçados. 

C) O personagem está se perguntando os preços dos calçados antes de entrar na loja. 

D) O personagem está feliz, pois comprará calçados para ele e sua família. 

 

14. Analise a frase a seguir: “Ele comprou o apartamento com o dinheiro do carro que vendera.”. 

Assinale o tempo e o modo verbal em que se encontram as palavras grifadas: 
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A) Pretérito mais-que-perfeito do Subjuntivo e Presente do Subjuntivo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo e Pretérito mais-que-perfeito do Indicativo. 

C) Pretérito Imperfeito do Indicativo e Futuro do Presente do Indicativo. 

D) Presente do Subjuntivo e Futuro do Pretérito do Indicativo. 

 

15. Sabe-se que todas as palavras abaixo são sinônimas do termo “necessário”. Não poderia, contudo, 

substituí-lo devido a erro ortográfico: 

A) Indispensável. 

B) Imprecindível. 

C) Fundamental. 

D) Essencial. 

 

16. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está corretamente empregada: 

A) Havia muita queixas sobre o menino. 

B) Poucas pessoa deixaram a festa cedo. 

C) Fizeram bastantes críticas sobre o novo vizinho. 

D) Novas professores e escola terei este ano. 

 

17. Analise a frase a seguir: “A ministra mencionou outro ______________________ da mudança de horário.”. 

Assinale a alternativa cuja expressão completa corretamente a lacuna presente na frase: 

A) Porque. 

B) Porquê. 

C) Por quê. 

D) Por que. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. O turismo sustentável pode ser definido como: 

A) Atitudes de famílias e turistas que façam com que a região seja brutalmente atacada, 

realizando sua desvalorização. 

B) Ações que promovem a preservação do meio ambiente e ajudam a preservar a cultura local e 

suas tradições. 

C) Práticas puramente econômicas, voltadas apenas para o crescimento e enriquecimento 

municipal através do turismo. 

D) Atitudes direcionadas para a criação de pousadas, centros comerciais e eventos de âmbito 

nacional para promover o desenvolvimento da região. 
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19. Assinale a alternativa que corresponde às capitais dos estados do Acre e do Amapá, 

respectivamente: 

A) Rio Branco / Macapá. 

B) Porto Velho / Boa Vista. 

C) Palmas / Belém. 

D) Manaus / Macapá. 

 

20. O bioma do município de Descanso/SC é: 

A) Mata Atlântica. 

B) Cerrado. 

C) Pantanal. 

D) Puramente mata ciliar.  

 

 

 


